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SKROUTZ ΣΤΑ SUPERBRANDS
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
To Skroutz διακρίθηκε ως

Superbrand 2018-2019 με την
υψηλότερη βαθμολογία στην
κατηγορία του Ηλεκτρονικού
Εμπορίου στο πλαίσιο εκδήλωσης
που έλαβε χώρα χθες στην Αθήνα
Η βράβευση βασίζεται στα
αποτελέσματα έρευνας κοινής
γνώμης και ψηφοφορίας κριτικής
επιτροπής
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H Algosystems ανακηρύχθηκε Superbrand
στην αγορά Πληροφορικής
Για το έτος 2018-2019

Η Algosystems αναδείχθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες στην
Ελλάδα στον κλάδο της Πληροφορικής στο πλαίσιο του παγκόσμιου θεσμού των
Superbrands που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας για 6η φορά Η βράβευση
βασίζεται στα αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης και ψηφοφορίας κριτικής
επιτροπής με κύριο γνώμονα την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας και τη δύναμη
φήμης την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια συνέπεια
Κατά τη διάρκεια της βράβευσης που διεξήχθη χθες στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών το βραβείο για την Algosystems παρέλαβε η Σοφία Ωρολογά Marketing
Communications Manager της εταιρίας η οποία και δήλωσε Με ιδιαίτερο
σεβασμό και χαρά λαμβάνουμε τη διάκριση αυτή η οποία έρχεται ως επιβράβευση
της ευρύτερης προσπάθειας που έχει κάνει η εταιρεία μας στο δρόμο της
μετεξέλιξης της δημιουργικής ανάπτυξης και της εξωστρέφειας βασισμένοι πάντα

σταθερά στην ακεραιότητα και την επαγγελματική φιλοσοφία που μας διακρίνει εδώ
και 33 χρόνια Χαιρόμαστε που η αγορά αγκαλιάζει την προσπάθειά μας αυτή και
την ευχαριστούμε θερμά που μας βοηθά να διακριθούμε ως Κορυφαία Εταιρική
Επωνυμία και να προχωρήσουμε ακόμα πιο μπροστά
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Mercedes Benz Hellas και Σκλαβενίτης
μεγάλοι νικητές στα Superbrands
Αναδείχθηκαν ως κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες

Παρουσία πληθώρας στελεχών του επιχειρηματικού
κόσμου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου
η εκδήλωση απονομής των βραβείων Corporate
Superbrands Greece 2018-2019 στην οποία τιμήθηκαν

πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται

στη χώρα Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν
καταρχήν βραβεία στις εταιρείες που συμμετείχαν

στην ειδική έκδοση Corporate Superbrands 2018-2019 δηλαδή στις 2happy,gr
Algosystems Candia Strom ContactPigeon Elpedison Generation Y Goldair
Handling Green Cola ICAP Group Isoplus Solgar Knauf Lamda Development
Minoan Lines Nak Shoes NN Hellas Ravenna Rolex Hellas SoftOne Technologies
Xerox Hellas Ούζο Βαρβαγιάννη Βενέτης Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ Λουξ Μαρλαφέ
κας Μπάρμπα Στάθης Πλαίσιο Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ Στη συνέχεια
απονεμήθηκαν βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθμολογία ανά

κατηγορία αγοράς και συγκεκριμένα στις Interamerican Mercedes Benz Ελλάς Γιώ

της Ogilvy Barilla Hellas Ψυχογιός Lapin House Ελληνικά Πετρέλαια 3Μ Candia
Strom MRB Hellas Γρηγόρης Μικρογεύματα ΙΟΝ Καυκάς skroutz.gr Lamda
Development Rolex Ελλάς Καθημερινές Εκδόσεις Beat Unilever Hellas Αθηναϊκή
Ζυθοποιία Χήτος ΑΒΕΕ Κορρές Τιτάν Σκλαβενίτης Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
ICAP Group Google Hellas Cosmote Λάμψα Παπαστράτος Alpha Bank Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών Βραβεία έλαβαν επίσης και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί Η

βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των ειδικών βραβείων τα οποία δόθηκαν στην
Mercedes Benz Hellas ως καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυμία και στην Σκλαβενίτης
ως η Εταιρική Επωνυμία που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ανεξαρτήτως
κατηγορίας διάκριση Χρυσή Νίκη Σημαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής
κοινότητας έδωσαν το παρών στην εκδήλωση ενώ χρέη παρουσιαστών εκτέλεσαν
οι Λάμπρος Φισφής Δημήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούμπος
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Διπλή διάκριση
για το brand
του ομίλου ICAP

Για τέταρτη φορά διακρίθηκε η
ICAP ως ένα από τα κορυφαία
coiporate superbrands στην Ελλάδα, 

ενώ αναδείχθηκε πρώτη
για τρίτη φορά στην κατηγορία 

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες». 
Ο πρόεδρος και διευθύνων

σύμβουλος του ομίλου εταιρειών 
ICAP Νικήτας Κωνσταντέλ-

λος πίιρέλαβε το βραβείο και
δήλωσε ότι «είμαστε ιδιαίτερα 

χαρούμενοι που για τέταρτη 
συνεχή χρονιά n ICAP αναγνωρίζεται 

και επιβραβεύεται
ως superbrand, και μάλιστα ως

πρώτη στην ευρύτερη κατηγορία 
των συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Η διπλή αυτή διάκριση 
λαμβάνει μεγαλύτερη αξία

από το γεγονός ότι το brand της
ICAP, που ιδρύθηκε πριν από 55
χρόνια, προηγείται στην ανα-
γνωρισιμότητα και στην εμπιστοσύνη 

του επκειρηματικού
κόσμου από σημαντικές διεθνείς 

εταιρείες με παγκόσμιας
εμβέλειας brands».
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• ΖΑΓΟΡΙ

Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία
στην Ελλάδα για 2η φορά

KOmWItr ίΤΛΙ««Ι HiONÏMIÉE ZÎHH ΛΛΑΔΑ

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρίας Νίκος Χήτος από το Θωμά Γεράκι
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Marc

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι βραβεύτηκε ως η Κορυφαία

Εταιρική Επωνυμία για το 2018-2019 με την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία

Μη Αλκοολούχα Ποτά

Πρόκειται για τον τίτλο Greece's Corporate
Superbrand 2018 2019 που το αναδεικνύει ξανά
ως το πλέον αναγνωρίσιμο σήμα στον κλάδο του
Με τη βράβευση αυτή ο θεσμός των Superbrands
Greece 201 8 201 9 πιστοποιεί την αναγνωρισιμό
τητα του προϊόντος στην ελληνική αγορά τη συνέπεια

και την ευθύνη του προς τους καταναλωτές

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την τελική ανάδειξη του φυσικού μεταλλικού νερού

Ζαγόρι ως Corporate Superbrand 20198-2019

διενεργήθηκε διαγωνισμός αξιολόγησης και ψηφοφορία

Η διαδικασία αξιολόγησης

έγινε από ανεξάρτητη

Κριτική Επιτροπή και το
καταναλωτικό κοινό το
οποίο ψήφισε κατά τη διενέργεια

Έρευνας Κοινής
Γνώμης της Marc

INFO
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αναγνωρισψότητα Επωνυμίας

Δύναμη Φήμης
Αξιοπιστία και Μακροχρόνια
Συνέπεια

Εταιρική Υπευθυνότητα στους
τομείς
• Αγορά Ποιότητα Τιμή

Προϊόντος ή Υπηρεσίας
• Εργασιακές Σχέσεις Σύννομη

Διάφανη Λειτουργία Κλίμα
και Πρακτικές

• Κοινωνία Χορηγικές
Πολιτισμικές Κοινωνικές
Πρωτοβουλίες

• Περιβάλλον προστασία και

περιορισμός αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

11
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Διαβάστε
σήμερα

στο
FNB SERVED

DAILY
Foodfor thought every day

TO ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ NEWSLETTER ΓΙΑ TON ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ

• EDITORIAL Say Cheese

• Συνεταιριστική Καρδίτσας Με το βλέμμα στο
χρηματοδοτικό κενό των συστημικών τραπεζών

• SECRET RECIPE Ο καταγγέλων που καταγγέλλει τον εαυτό του

• Aria Γιατί μεταφέρει μέρος της παραγωγής τυριών στο Μπαχρέιν
• L Rau Διευθυντής Anuga Γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις

πρέπει να είναι παρούσες
• Ζαγόρι Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία στην Ελλάδα για 2η φορά

1 FNB
Τ DAILY

SERVED

Foodfor thought •.rydayl

Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία
στην Ελλάδα για 2η φορά

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά ίο φυοικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι βραβεύτηκε
ριιφαία Εταιρική Επωνυμία για το 2018-2019 με την υψηλότερη βαθμολογία Ο

γορία Μη Αλκοολούχα Ποια
INFO
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΙΙΛΟΙΉΪ
UuYii,yjiiiuj'.'t;M 1:Ίω\ί(ιια

Δύναμη Φήμης
Λ^ιι Τ Τι mu Α'ακ,Μΐ^νιπα

I L νότιμαοτονς

• Awpà ΙΙΙ,ιι,Ίτηια Τψή
Προϊόντος ή Υπηρεσίας
Γψ)\\σια\ές Σχέοας Σύνναιιί Διάφανη Λι:!Οιγγαι Κλίμα
um Πρακτικές

ωιια ΙΧορηνιι
l'ji'.L Γίι

ΠραιτοβονΙιες
Περιβάλλον1 προστι
περιορισμός αρνητι
περιβαλλοντικών επ

Πρόκειται για τοντίτλο Greece's Corporate
Superbrand 2018 2019 που το αναδεικνύει ξανά
ως το πλέον αναγνωρίσιμο σήμα στον κλάδο του
Με τη βράβευση αυτή ο θεομός των Supeibrands
Greece 2018 2019 πιστοποιεί την αναγνωριοιμο
τητα του προϊόντος οτην ελλτκ-ική αγορά τη συνέπεια

κοι την ευθύνη του προς τους καταναλωτές

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την τελική ανάδειΕη του φυοικού μεταλλικού νερού

Ζαγόρι ως Corporate Supeibiand 20198-2019

διενεργήθηκε διαγωνισμός αξιολογηοης κί

φορια Η διαδικασία αξιολά
γηοης έγινε από ανεξάρτητη

Κριτική Επιτροπή και το

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ

ΨΗΦΙΑΚΟ NEWSLETTER

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΟΝ

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ 795

οποίο ψήφιοε κατά τη διενέργεια

Έρευνας Κοινής
Γνώμης της Maie

Editorial
Εί mi από nt φορέα non ßpioxtooj
ifLiL ίϋΙ.ΙΛιΐι λ it j βίέπιιί καΐίνημι

puvtoai για καταστάαιις αι νοοτρο
nki α οποίκ σίγουρα απέχουν πολύ
ma ΊραίΠίίί που ιψαρμόαιηιίαν
στο παρίλθόν στη χώραμαι και έχουν
ακόμα ιο\ιγο Γι ΛπατιΊα.μά TO OTT

ίπιχαραν στην αγορά στη κοινωνία
Επισκεπτόμενοι χθΐί μ·α ai'vcraipian
κη τυροκομική μοναία οι απόσταση
περίπου 25 λιπτών από τολμ
απρνταμ συζήτησα μί τους ανθρώπους

που έχουν την ευθύνη njcAo
τουργίας της ιπιχιίρηαης
To 20IS καναμί τζίρο 240α ιυρώ
Κιρ&οφόρα ρώτησα
Nat ιίμασπ σταΆρά μι κέρ&η Ξέρε

π γιατί Διότι αν η αρόοφορία 6ιν
Ίο Λαλά τότί θα χροασπί οι παρά¬

γωγοι π •W1
άρι στην τσέπη για m καλύψουν ne
ζημιές Βλέπετε 6tv έχουμε θέματα
όανιισμον ούτι Αίι τουργούμε με τη
λογική οτι θα πρέπει το κράτος 6ηλα

uOLl.ivAH πολίτης ναμαςστηρίίΐί ον δεν m πάμε χαλά
Αυτομά τιος.μου ήρθαν στο μυαλό
τα μοντέλα λίποκρνίαι nuv περα
oonpwv συνε ιαιμισμα ν στη χώρα μας
Με την κακοδιαχείριση τα υπέρογκα
και μη εξυπηρετούμενα oavoa ne
ενέσεις ρευστότητας που ζητούν διαρ

Α L.UiÎli Koifvvrj και αρχίσαμε να So

Ο καταγγέλων που
καταγγέλλει τον εαυτό του

Για πληροφορίες/συνδρομές 210-3634061 www.fnbdaily.com
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ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η One Team ξανά
Superbrand

Η One Team απέσπασε τη μεγάλη τιμητική

διάκριση του Superbrand στον
τομέα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

για δεύτερη συνεχόμενη φορά
στα βραβεία Corporate Superbrands
Greece 2018-2019 αποδεικνύοντας
ότι η ηθική η σταθερότητα η προσήλωση

στους στόχους και η αγαστή
συνεργασία με τους πελάτες κάτω από

τη φιλοσοφία One Team είναι αυτά που κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει

ανεβάζοντάς την στο βάθρο των Superbrands Η κατάκτηση της
κορυφής είναι μία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες Η παραμονή όμως
σ αυτήν αποτελεί δικαίωση και ακόμη μεγαλύτερο επίτευγμα Η δέσμευση
για εμάς είναι να παραμείνουμε στη ρότα της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόμα
πιο ψηλά τον πήχυ στο μέλλον βελτιώνοντας τις ικανότητες των στελεχών
μας επενδύοντας σε κάθε μέσο που οδηγεί στην παραγωγή ουσιαστικών
αποτελεσμάτων με γνώμονα την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών
προςτους πελάτες μας δήλωσε ο Κ Νοδάρας Managing Director της
OneTeam Ο θεσμός των Superbrands ξεκίνησε το 1995 στη Μεγάλη
Βρετανία ενώ μέσω εθνικών αντιπροσώπων έχει υλοποιηθεί σε περισσότερες

από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο
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Μινωικές Γραμμές
Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μετην
Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία

Σε μια λαμπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν

για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους

Βραβεία Corporate Superbrands
201 8-2019 οι Μινωικές Γραμμές αναδείχτηκαν

για ακόμα μια φορά η εταιρεία
με την Κορυφαία Επωνυμία στην κατηγορία

Συγκοινωνίες/Μεταφορές και
πιο συγκεκριμένα στον χώρο της ακτο
πλοΐας.Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

προχθέςΔευτέρα 3 Ιουνίου
Η τιμητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα

σημαντική γιατις Μινωικές Γραμμές
λόγω του μεγάλου κύρουςτου θεσμού ο

οποίος πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια

και στην Ελλάδα Οι Μινωικές Γραμμές

για τρίτη φορά 2011-2012 2016
2017 και 2018-2019 αναδεικνύονται νικητές

στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας

ότι αποτελούν υπόδειγμα ταξιδιω¬

τικής πρωτοπορίας Η εταιρεία συνεχώς
εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται
πάντα στην κορυφή της προτίμησης και
τηςεμπιστοσύνηςτου επιβατικού κοινού
λόγω της σοβαρής προσπάθειας που κα

ταβάλλουν η διοίκηση και το έμψυχο δυ

ναμ ικό της σε στεριά και θάλασσα
Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας

πλοία που διαθέτουν οι Μινωικές

Γραμμές προσφέρουν ποιοτική

και ασφαλή μεταφορά ανθρώπων
και αγαθών συνδέοντας το Ηράκλειο
και τα Χανιά με τον Πειραιά το Ηράκλειο

καιτον Πειραιά μετη Μήλο το Ηράκλειο
με τη Σαντορίνη την Ίο την Πάρο και

τη Μύκονο όπως και τις γραμμές Ελλά

δας-Ιταλίας Παράλληλα εξυπηρετούν
ως GeneralSales Agent όλαταπλοίατου
Ομίλου Grimaldi που προσεγγίζουνταλι
μάνιατηςχώραςμας
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1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ BRANDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Ποια είναι τα μεγαλύτερα
brands στην Ελλάδα

ν
Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πληθώρας
στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου πραγματοποιήθηκε

χθες Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η Εκδήλωση Απονομής
των Βραβείων Corporate Superbrands Greece
2018-2019 στην οποία τιμήθηκαν πολλές από τις
κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη
χώρα μας σε όλο το φάσμα της οικονομίας
Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν καταρχήν βραβεία
στις εταιρείες που συμμετείχαν στην Ειδική Πολυτελή

έκδοση Corporate Superbrands 2018-2019
δηλαδή στις 2happy,gr Algosystems Α Ε Candia
Strom ContactPigeon Elpedison Generation Y
Goldair Handling Green Cola ICAP Group Isoplus
Solgar Knauf Lamda DevelopmentAAMAA 0,67
Minoan Lines Nak Shoes NN Hellas Ravenna Α Ε

Rolex Hellas SoftOne Technologies Xerox Hellas
Ούζο Βαρβαγιάννη Βενέτης Ευρωχαρτική AEBE
Λουξ Μαρλαφέκας Μπάρμπα Στάθης Πλαίσιο
Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ
Στην συνέχεια απονεμήθηκαν βραβεία στις εταιρείες

που πήραν την υψηλότερη βαθμολογία ανά
κατηγορία
Πιο αναλυτικά οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι
οι εξής
Ασφαλιστικές υπηρεσίες Interamerican
Αυτοκίνητο Mercedes Benz Ελλάς
Γαλακτοκομικά Γιώτης
Διαφήμιση Δημόσιες Σχέσεις Ogilvy
Είδη διατροφής Barilla Hellas Α.Ε
Εκδοτικοί Οίκοι Ψυχογιός
Ένδυση Υπόδηση Lapin House

Ενέργεια Ελληνικά Πετρέλαια
Εξοπλισμός Σπιτιού 3Μ
Έπιπλα Candia Strom
Έρευνα MRB HELLAS Α.Ε

Εστίαση Γρηγόρης Μικρογεύματα Α.Ε

Ζαχαρώδη Πρόσθετα Μαγειρικής ΙΟΝ
Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη Φωτισμός Καυκάς
Α.Ε

Ηλεκτρονικό εμπόριο skroutz.gr
Κατασκευές Ανάπτυξη Ακινήτων Lamda

DevelopmentAAMAA 0,67
Κόσμημα Ρολόι Οπτικά ROLEX ΕΛΛΑΣ
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Καθημερινές Εκδόσεις

Α.Ε

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις Κιβωτός του
Κόσμου Το Χαμόγελο του Παιδιού Παιδικά χωριά
SOS Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο Ελπίδα
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας Γιατροί χωρίς σύνορα

ΚΕΘΕΑ
Νεοφυείς επιχειρήσεις Beat
Νοσηλευτικά Ιδρύματα-Διαγνωστικά Κέντρα Όμιλος

Ιατρικού Αθηνών
Οικιακή καθαριότητα Χαρτικά ELAIS UNILEVER
HELLAS
Ποτά αλκοολούχα Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Ποτά μη αλκοολούχα-Ροφήματα ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Προσωπική περιποίηση Κορρές Φυσικά Προϊόντα
Πρώτες ύλες και Υλικά κατασκευών TITAN Τσιμέντα

Σουπερμάρκετ Πολυκαταστήματα Σκλαβενίτης
Συγκοινωνίες-μεταφορές Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών Α.Ε

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες προς εταιρείες

ICAP Group
Τεχνολογία Google Hellas
Τηλεπικοινωνίες Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών
Ελλάδος Cosmote
Τουρισμός Λάμψα Α.Ε

Τσιγάρα Είδη Καπνιστού ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Χρηματιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες
ALPHA BANK

Ψυχαγωγία Κέντρο Πολιτισμού Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΩΤΗΣ
ΠΑ SUPERBRANDS

Ως κορυφαία εταιρική επωνυμία
στην Ελλάδα διακρίθηκε για άλλη
μία φορά η εταιρεία Γιώτης στο
πλαίσιο του θεσμού των Corporate
Superbrands Greece 2018-2019
που αναδεικνύει τις κορυφαίες εταιρείες

που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα σε όλο το φάσμα της οικονομίας

Συγκεκριμένα η Γιώτης
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία

στην κατηγορία των
γαλακτοκομικών

προϊόντων



3. TO ΖΑΓΟΡΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ «ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ»

Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι
βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική 

Επωνυμία για το 2018-2019,
με την υψηλότερη βαθμολογία,
στην κατηγορία Μη Αλκοολούχα
Ποτά. Το Ζαγόρι έλαβε τον τίτλο
«Greece's Corporate Superbrand

2018 - 2019»
για δεύτερη
συνεχόμενη
φορά και αναδεικνύεται 

ως
το πλέον αναγνωρίσιμο 

σήμα 

στον κλάδο
του. Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος 

της εταιρείας, Νίκος Χήτος.
Για την τελική ανάδειξη του Ζαγόρι
ως «Corporate Superbrand 2018-
2019», διενεργήθηκε διαγωνισμός
αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η
διαδικασία αξιολόγησης έγινε από
ανεξάρτητη κριτική επιτροπή και το
ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο
ψήφισε μέσω της εταιρείας έρευνας
αγοράς Marc.



4. Η MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΩΣ SUPERBRAND
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H MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΩΣ SUPERBRAND

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε
την υψηλότερη βαθμολογία ως
Corporate Superbrand 2018
2019 στην κατηγορία Αυτοκίνητο

Μοτοσικλέτα έχοντας να
ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες
εταιρείες του κλάδου Η διάκριση

αυτή ως κορυφαία εταιρική
επωνυμία στην Ελλάδα συμπληρώθηκε

από το ειδικό βραβείο
Χρυσή Νίκη που αποκόμισε η

Mercedes-Benz Ελλάς ως Κορυφαία

Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και
ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της εταιρείας ως πρωταγωνιστή
στην αναγνωρισιμότητα και τη δύναμη του ονόματος της στην αξιοπιστία

στη μακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα
αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις διεθνείς
εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα



5. Η SOFTONE ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ BRANDS ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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H SoftOne στα κορυφαία brands
της ελληνικής αγοράς
Απέσπασε το βραβείο Corporate Superbrand
Το βραβείο Corporate Superbrand απέσπασε η SoftOne μέλος του Ομίλου
Εταιρειών Olympia αναδεικνυόμενη μεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυμιών
της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας δίπλα σε πολυεθνικούς κολοσσούς
Η νέα σημαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονομής
των βραβείων Superbrands Greece 2018-2019 που πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσία πλήθους
εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου
Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας
Αντώνης Καραντώνης δηλώνοντας σχετικά Αποτελεί μέγιστη τιμή για εμάς
η διάκριση σε ένα θεσμό διεθνούς κύρους και απήχησης όπως είναι τα
Superbrands Πρόκειται αναμφίβολα για μία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιμότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά καθώς επίσης
τη συνέπεια και την ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις Παράλληλα
κάνει ακόμα πιο ισχυρή τη δέσμευση της εταιρείας μας για τη συστηματική
παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας με κεντρικό άξονα την
καινοτομία
Ο διαγωνισμός Superbrands GREECE ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην
Ελλάδα εντάσσεται στο πλαίσιο του παγκόσμιου θεσμού των Superbrands
έχοντας στόχο να αναδείξει να επιβραβεύσει και να ενισχύσει τα κορυφαία ανά
κλάδο brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία



6. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ
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Διάκριση «Κορυφαία
Εταιρική Επωνυμία
στην Ελλάδα»
για το ΖΑΓΟΡΙ
Για δεύτερη συνεχόμενη φορά ίο φυσικό
μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, βραβεύτηκε
ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία για
το 201 8-201 9», με την υψηλότερη
βαθμολογία, στην κατηγορία Μη
Αλκοολούχα Ποτά, στο θεσμό των
Superbrands Greece. Κριτήρια φέτος
ήταν η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας,
η δύναμη της φήμης, η αξιοπιστία, η
μακροχρόνια συνέπεια και η εταιρική
υπευθυνότητα.
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Βράβευση
Μινωικών

Γραμμών
Η εταιρεία με την ΚΟΡΥΦΑΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
στην κατηγορία Συγκοι
νωνίες/Μεταφορές και πιο

συγκεκριμένα στο χώρο
της ακτοπλοΐας αναδείχθηκαν

οι Μινωικές Γραμ
μέας στην εκδήλωση που

διοργάνωσαν για έκτη χρονιά

τα διεθνούς κύρους
Βραβεία Corporate
Superbrands 2018-2019

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε

στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών τη Δευτέρα

με τις Μινωικές να
χαρακτηρίζουν τη διάκριση
αυτή ιδιαίτερα σημαντική
λόγω του μεγάλου κύρους

του θεσμού ο οποίος πραγματοποιείται

κάθε δύο χρόνια

και στην Ελλάδα
Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

για τρίτη φορά 2011
2012 2016 2017 και

2018-2019 αναδεικνύονται
νικητές στην κατηγορία
τους αποδεικνύοντας ότι
αποτελούν υπόδειγμα ταξιδιωτικής

πρωτοπορίας
όπως τονίζεται χαρακτη
ρισιτκά

Irl
I



8. ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΑΡΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η ΟΛΥΜΠΟΣ
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Σελίδα: . . . . . . . . 9

Κορυφαία μάρκα γαλακτοκομικών προϊόντων
η Ολυμπος Διαγωνισμός Corporate Superbrands

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε
για άλλη μία φορά ως κορυφαία

εταιρική επωνυμία
στον κλάδο των γαλακτοκομικών

τροφίμων πιστοποιώντας

την αμέριστη εμπιστοσύνη
των καταναλωτών στα

προϊόντα της
Η εκδήλωση απονομής

των βραβείων Corporate
Superbrands Greece 2018
2019 πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

στην οποία τιμήθηκαν
πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται

στη χώρα μας
σε όλο το φάσμα της οικονομίας

Η διάκριση της ΟΛΥ¬

ΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα
από ψηφοφορία κριτικής
επιτροπής εμπειρογνωμόνων

αλλά και καταναλωτικού
κοινού μέσω διενέργειας

έρευνας της κοινής
γνώμης από την εταιρεία
Marc με κριτήρια όπως
είναι η αναγνωρισιμότητα
της επωνυμίας και η δύναμη
της φήμης η αξιοπιστία και
η μακροχρόνια συνέπεια

αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται

με επιτυχία για
περισσότερα από 50 χρόνια
στο χώρο των τροφίμων παράγοντας

υψηλής διατροφικής
αξίας γαλακτοκομικά

προϊόντα χυμούς τσάι και
φυτικά ροφήματα τα οποία
εξάγονται σε δεκάδες προορισμούς

ανά τον κόσμο
Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις

αρχές και στις αξίες της θα
συνεχίσει να παράγει με
αφοσίωση υψηλής διατροφικής

αξίας προϊόντα για το
τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας

τιμώντας σε κάθε
βήμα της την εμπιστοσύνη
των καταναλωτών



9. ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 2Η ΦΟΡΑ ΩΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ημ. Έκδοσης: . . .06/06/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .07/06/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 8

Το ΖΑΓΟΡΙ διακρίνεται για 2η
φορά ως Κορυφαία Εταιρική
Επωνυμία σπιν Ελλάδα

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΌΡΙ βραβεύτηκε ως η Κορυφαία
Εταιρική Επωνυμία για το 2018-2019 με την υψηλότερη βαθμολογία
στην κατηγορία Μη Αλκοολούχα Ποτά Λαμβάνει το σημαντικό τίτλο
Greece's Corporate Superbrand 2018 2019 για δεύτερη συνεχόμενη

φορά και αναδεικνύεται ως το πλέον αναγνωρίσιμο σήμα στον
κλάδο του

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΌΡΙ βραβεύτηκε από το θεσμό των
SUPERBRANDS GREECE 2018 2019 πιστοποιώντας την αναγνωρι
σιμότητά του στην ελληνική αγορά τη συνέπεια και την ευθύνη του
προς τους καταναλωτές

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρίας κ Νίκος Χήτος από
τον κ Θωμά Γεράκη Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας

MARC ΑΕ



10. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΣ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ημ. Έκδοσης: . . .06/06/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .07/06/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 19

Τιμητική διάκριση στις Μινωικές Γραμμές
Σε μια λαμπρή εκδήλωση

που διοργάνωσαν
για έκτη χρονιά τα διεθνούς

κύρους Βραβεία
Corporate Superbrands

2018-2019 οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν
για ακόμα μια φορά η εταιρεία

με την ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ στην κατηγορία

Συγκοινωνίες Μεταφορές

και πιο συγκεκριμένα
στο χώρο της ακτοπλοΐας

Η τελετή βράβευσης
πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

τη Δευτέρα 03 Ιουνίου

2019
Η τιμητική αυτή διάκριση

είναι ιδιαίτερα σημαντική

για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ λόγω του μεγάλου

κύρους του θεσμού ο

οποίος πραγματοποιείται
κάθε δύο χρόνια και στην
Ελλάδα

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
για τρίτη φορά 2011 2012
2016 2017 και 2018-2019
αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους απο¬

δεικνύοντας ότι αποτελούν
υπόδειγμα ταξιδιωτικής
πρωτοπορίας Η εταιρεία
συνεχώς εξελίσσεται και
τα πλοία της βρίσκονται
πάντα στην κορυφή της
προτίμησης και της εμπιστοσύνης

του επιβατικού
κοινού λόγω της σοβαρής
προσπάθειας που κατα
βάλλουν η Διοίκηση και το
έμψυχο δυναμικό της σε
στεριά και θάλασσα

Με τα υπερπολυτελή
και υψηλής τεχνολογίας
πλοία που διαθέτουν οι
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ προσφέρουν

ποιοτική και α¬

σφαλή μεταφορά ανθρώπων
και αγαθών συνδέοντας

το Ηράκλειο και τα
Χανιά με τον Πειραιά το Ηράκλειο

και τον Πειραιά με
τη Μήλο το Ηράκλειο με
τη Σαντορίνη την Ίο την
Πάρο και τη Μύκονο όπως

και τις γραμμές Ελλάδας
Ιταλίας Παράλληλα εξυπηρετούν

ως General Sales
Agent όλα τα πλοία του
Ομίλου Grimaldi που προσεγγίζουν

τα λιμάνια της
χώρας μας

Από το Γραφείο Τύπου



11. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .05/06/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .07/06/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 4

Διάκριση για τις Μινωικές Γραμμές
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΩΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Σε μια λαμπρή εκδήλωση που
διοργάνωσαν για έκτη χρονιά
τα διεθνούς κύρους Βραβεία
Corporate Superbrands 2018

2019 οι Μινωικέ Γραμμές αναδείχτηκαν

για ακόμα μια φορά η
εταιρεία με την Κορυφαία Επωνυμία

στην κατηγορία Συνκοι
νωνίες/Μεταφορές και πιο συγκεκριμένα

στο χώρο της ακτοπλοίας

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε

στο Μέγαρο Μουσικής

Αθηνών τη Δευτέρα 03 Ιουνίου
2019

Η τιμητική αυτή διάκριση είναι
ιδιαίτερα σημαντική για τις Μινωικές

Γραμμές λόγω του μεγάλου

κύρους του θεσμού ο οποίος
πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια
και στην Ελλάδα

Οι Μινωικές Γραμμές για τρί¬

τη φορά 2011 2012 2016-2017
και 2018-2019 αναδεικνύονται νικητές

στην κατηγορία τους απο¬

δεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγμα

ταξιδιωτικής πρωτοπορίας
Η εταιρεία συνεχώς εξελίσσεται

και τα πλοία της βρίσκονται πάντα
στην κορυφή της προτίμησης και
της εμπιστοσύνης του επιβατικού

κοινού λόγω της σοβαρής προσπάθειας

που καταβάλλουν η Διοίκηση

και το έμψυχο δυναμικό της
σε στεριά και θάλασσα

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής

τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν

οι Μινωικές Γραμμές προσφέρουν

ποιοτική και ασφαλή μεταφορά

ανθρώπων και αγαθών
συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά

με τον Πειραιά το Ηράκλειο και
τον Πειραιά με τη Μήλο το Ηράκλειο

με τη Σαντορίνη την Ίο την
Πάρο και τη Μύκονο όπως και τις
γραμμές Ελλάδας-Ιταλίας Παράλληλα

εξυπηρετούν ως General
Sales Agent όλα τα πλοία του Ομίλου

Grimaldi που προσεγγίζουν τα
λιμάνια της χώρας μας

Από το Γραφείο Τύπου
των Μινωικών Γραμμών
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1. LAPIN KOPPEΣ ΚΑΙ ROLEX ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΑ SUPERBRANDS
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EVENTS

Lapin Koppés και Rolex βραβεύτηκαν
σία Superbrands
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικήε Αθηνών

Τη Δευχέρα 3 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε οίο Μέγαρο MouoiKhs Αθηνών η Εκδή
ήωση Anovopns ίων Βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 Μειαξύ ίων
εταιρειών που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία ανά κατηγορία από τον κλάδο ms
Mööas και ms Opopcpiàs ήταν η Lapin House στην κατηγορία Ένδυση-Υπόδηση η Koppés
Φυσικά Προϊόντα στην κατηγορία Προσωπική Περιποίηση και η Rolex Erlnas στην κατηγορία

Κόσμημα-Ρολόι-Οπτικά Oncos δήλωσε στο Fashion Daily η Κατερίνα Παπαϊωάννου
Business DevelopmenT Manager ms Lapin σχετικά με τη βράβευση Είμαστε υπερήφανοι
για τη διάκριση ms Lapin House cos Superbrand 2019 OvTas 43 χρόνια στον όμορφο αλλά
απαιτητικό χώρο ms μόδα με γνώμονα την υψηλή ποιότητα και αισθητική η βράβευση αυτή

αντικατοπτρίζει τόσο την εμπιστοσύνη και την αγάπη των Ελλήνων καταναλωτών όσο και την

αναγνώριση ms μεγάλα προσπάθεια5 όλων των ανθρώπων που ανήκουν στην οικογένεια
ms Lapin House Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε otis ανάγκε5 oas

δημιουργώνταε ρούχα από παιδιά σε παιδιά Από τη μεριά ms η Κατερίνα Νταλαμάγκα
Group Brand Manager στην Koppés δήλωσε στο Fashion Daily Αποτελεί μεγάλη χαρά και

τιμή η ανάδειξη ms εταιρείαβ Koppés στα βραβεία Corporate Superbrands 2018 2019 Η

Koppés συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία Προσωπική Περιποίηση
και επιβεβαίωσε ότι είναι ένα love brand για την Ελλάδα Ευχαριστούμε την επιτροπή και
το κοινό για την επιλογή raus εμεί θα προσπαθούμε πάντα να ανταποδίδουμε αυτή την

αγάπη Τα βραβεία CorporaTe Superbrands διοργανώνονται από την Symeon G.Tsomokos



2. ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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Το Ζαγόρι αναδείχθηκε Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία
Στο πλαίσιο των Superbrands
Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι βραβεύτηκε ως Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία
2018-2019 με την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία Μη Αλκοολούχα Ποτά

Λαμβάνει τον τίτλο για δεύτερη φορά και αναδεικνύεται ως το πλέον αναγνωρίσιμο
σήμα στον κλάδο του Το νερό Ζαγόρι βραβεύτηκε από τον θεσμό των Superbrands
Greece 2018 2019 πιστοποιώντας την αναγνωρισιμότητά του στην ελληνική αγορά
τη συνέπεια και την ευθύνη του προς τους καταναλωτές Το βραβείο παρέλαβε ο

Πρόεδρος της εταιρείας Νίκος Χήτος



3. Η ΓΙΩΤΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ
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Η Γιώτης στις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες
Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών προϊόντων
Ως κορυφαία εταιρική επωνυμία στην Ελλάδα διακρίθηκε για άλλη μία φορά η

εταιρεία Γιώτης στο πλαίσιο τυ των Corporate Superbrands Greece 2018-2019 Συγκεκριμένα

η Γιώτης συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία των
γαλακτοκομικών προϊόντων Η αξιολόγηση των εταιρειών προέκυψε από ψηφοφορία
Κριτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και από το καταναλωτικό κοινό μέσω διενέργειας

έρευνας της Κοινής Γνώμης με κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιμότητα της
επωνυμίας και η δύναμη της φήμης η αξιοπιστία και η μακροχρόνια συνέπεια αλλά
και η εταιρική υπευθυνότητα Η εταιρεία Γιώτης δραστηριοποιείται στον κλάδο των
τροφίμων εδώ και 89 χρόνια Διαθέτει ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο καινοτόμων
προϊόντων με περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς ενώ παράλληλα εξάγει
με επιτυχία τα προϊόντα της στις πέντε ηπείρους



4. H ICAP ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ CORPORATE SUPERBRANDS
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Σελίδα: . . . . . . . . 17

H ICAP στα κορυφαία Corporate Superbrands
Διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά
Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά ως ένα από τα κορυφαία Corporate
Superbrands στην Ελλάδα 2019 αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη
Κατηγορία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες όπως το 2017 και το 2012 στο πλαίσιο της
επίσημης τελετής στο Μέγαρο Μουσικής Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP παρέλαβε το βραβείο και
δήλωσε σχετικά Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που για τέταρτη συνεχή χρονιά η
ICAP αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως Superbrand και μάλιστα ως πρώτη στην
ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Η διπλή αυτή διάκριση λαμβάνει

μεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι το brand της ICAP που ιδρύθηκε πριν από
55 χρόνια προηγείται στην αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού
κόσμου από σημαντικές διεθνείς εταιρείες με παγκόσμιας εμβέλειας brands



5. Η ONE TEAM ΓΙΑ 2Η ΦΟΡΑ SUPERBRAND
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H One Team για 2n φορά Superbrand
Στον τομέα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
Η One Team απέσπασε τη μεγάλη τιμητική διάκριση του Superbrand στον τομέα
Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων για δεύτερη συνεχόμενη φορά κατά την απονομή

των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 Η κατάκτηση της
κορυφής είναι μία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες Η παραμονή όμως σ αυτήν

αποτελεί δικαίωση και ακόμη μεγαλύτερο επίτευγμα Η δέσμευση για εμάς είναι
να παραμείνουμε στη ρότα της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά τον πήχη στο
μέλλον βελτιώνοντας τις ικανότητες των στελεχών μας επενδύοντας σε κάθε μέσο
που οδηγεί στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσμάτων με γνώμονα την ταχύτητα
και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας δήλωσε ο Κ Νοδάρας
Managing Director της OneTeam
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Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία στην Ελλάδα

Νέα διάκριση για το ΖΑΓΟΡΙ
στον θεσμό Superbrand
Πιστοποίησε την αναγνωρισψότητά του στην ελληνική αγορά

• Το φυσικό μεταλλικό νερό
ΖΑΓΟΡΙ βραβεύτηκε ως η Κορυφαία

Εταιρική Επωνυμία για το
2018-2019 με την υψηλότερη
βαθμολογία στην κατηγορία Μη
Αλκοολούχα Ποτά Λαμβάνει το
σημαντικό τίτλο Greece's Corporate

Superbrand 2018 2019 για
δεύτερη συνεχόμενη φορά και αναδεικνύεται

ως το πλέον αναγνωρίσιμο

σήμα στον κλάδο του
Το φυσικό μεταλλικό νερό

ΖΑΓΟΡΙ βραβεύτηκε από το θεσμό

των SUPERBRANDS
GREECE 2018 2019 πιστοποιώντας

την αναγνωρισψότητά του
στην ελληνική αγορά τη συνέπεια
και την ευθύνη του προς τους καταναλωτές

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος

της εταιρίας κ Νίκος Χήτος από

τον κ Οωμά Γεράκη Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας

MARC ΑΕ
Τα Superbrands στην Ελλάδα

διενεργούνται από το 2005 και βρα

Απονομή τίτλου Superbrands στον Πρόεδρο της
ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ Νίκο Χη'το από τον Πρόεδρο και

Διευθύνοντα Σύμβουλο της MARCAE Θωμά Γεράκη

βεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες

που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα Για την τελική ανάδει¬

ξη του φυσικού μεταλλικού

νερού ΖΑΓΟΡΙ ως
Corporate Superbrand

20198-2019 διενεργήθηκε

διαγωνισμός αξιολόγησης

και ψηφοφορία

Η διαδικασία αξιολόγησης

έγινε από
ανεξάρτητη Κριτική
Επιτροπή και το ίδιο το
καταναλωτικό κοινό το
οποίο ψήφισε μέσω της
εταιρείας έρευνας αγοράς

Marc
Τα κριτήρια της φετινής
επιλογής ήταν η αναγνωρισψότητά

της επωνυμίας

και η δύναμη της
φήμης η αξιοπιστία και η

μακροχρόνια συνέπεια καθώς και η
εταιρική υπευθυνότητα

J
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία μάρκα
γαλακτοκομικών προϊόντων
οτο διαγωνισμό Corporate
Superbrands 2018 2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε

για άλλη μία φορά
ως κορυφαία εταιρική
επωνυμία στον κλάδο των
γαλακτοκομικών τροφίμων

πιστοποιώντας την
αμέριστη εμπιστοσύνη
των καταναλωτών στα
προϊόντα της

Η εκδήλωση απονομής
των βραβείων Corporate

Superbrands Greece 2018-2019 πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στρ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην
οποία τιμήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σε όλο το φάσμα της
οικονομίας

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από
ψηφοφορία

κριτικής εππροττής εμπειρογνωμόνων αλλά και
καταναλωτικού κανού μέσω διενέργειας έρευνας της κοινής

γνώμης από την εταιρεία Marc με κριτήρια όπως είναι

η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας και η δύναμη της
φήμης η αξιοπιστία και η μακροχρόνια συνέπεια αλλά και
η εταιρική υπευθυνότητα

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται με επιτυχία για περισσότερα

από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίμων παράγοντας

υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκομικά
προϊόντα χυμούς τσάι και φυτικά ροφήματα τα οποία εξάγονται

σε δεκάδες προορισμούς ανά τον κόσμο
Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή σπς αρχές και σπς αξίες της θα συνεχίσει

να παράγει με αφοσίωση υψηλής διατροφικής
αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας

τιμώντας σε κάθε βήμα της την εμπιστοσύνη των καταναλωτών
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ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ

Διακρίνεται για 2η φορά

Επωνυμία στην Ελλάδα
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ βραβεύτηκε

ως η Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία για το
2018-2019 με την υψηλότερη βαθμολογία στην
κατηγορία Μη Αλκοολούχα Ποτά Λαμβάνει το
σημαντικό τίτλο Greece's Corporate Super
brand 2018 2019 για δεύτερη συνεχόμενη
φορά και αναδεικνύεται ως το πλέον αναγνωρίσιμο

σήμα στον κλάδο του
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ βραβεύτηκε

από το θεσμό των SUPERBRANDS GREECE 2018
20 1 9 πιστοποιώντας την αναγνωρισιμότητά του

στην ελληνική αγορά τη συνέπεια και την ευθύνη
του προς τους καταναλωτές

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρίας

κ Νίκος Χήτος από τον κ Θωμά Γεράκη
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας

MARC ΑΕ
Τα Superbrands στην Ελλάδα διενεργούνται

από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές

επωνυμίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Για την τελική ανάδειξη του φυσικού μεταλλικού

νερού ΖΑΓΟΡΙ ως Corporate Super
brand 20198-2019 διενεργήθηκε διαγωνισμός
αξιολόγησης και ψηφοφορία

Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από ανεξάρτητη

Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό

κοινό το οποίο ψήφισε μέσω της εταιρείας
έρευνας αγρράς Marc Τα κριτήρια της φετινής
επιλογής ήταν η αναγνωρισιμότητά της επωνυμίας

και η δύναμη της φήμης η αξιοπιστία και η
μακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική
υπευθυνότητα

Η ΧΗΤΟΣ Α Β Ε Ε είναι μια σύγχρονη πρωτοπόρος

ελληνική βιομηχανία με 65 χρόνια εμπειρίας

και ηγετική παρουσία στον κλάδο των
εμφιαλωμένων

νερών
Ακολουθεί σταθερά μακροπρόθεσμη στρατηγική

επενδύσεων σε υπερσύγχρονες υποδομές
εμφιαλώνοντας και διαθέτοντας στην ελληνική και
διεθνή αγορά το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ

Η ΧΗΤΟΣ Α Β Ε Ε πορεύεται βασίζοντας την
εταιρική της φιλοσοφία στην εξωστρέφεια την
καινοτομία και την υπευθυνότητα

Χρέος της η δημιουργία αξίας για τους εργαζόμενους

τους καταναλωτές τους προμηθευτές
τους επιχειρηματικούς εταίρους

Στόχος της ΧΗΤΟΣ Α Β Ε Ε είναι ακόμα και
στις δύσκολες συγκυρίες να δημιουργεί νέα μοντέλα

ανάπτυξης και προοπτικής για τη χώρα
συνδέοντας το ΖΑΓΟΡΙ με την πρόοδο και την
εξέλιξη

Η ΧΗΤΟΣ Α Β Ε Ε έχει αναπτύξει μια πλήρη
γκάμα προϊόντων και συσκευασιών υψηλής ποιότητας

καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες
των καταναλωτών κάθε ηλικίας τόσο στην Ελλάδα

όσο και στη διεθνή αγορά
Συνολικά διαθέτει στην αγορά 1 7 διαφορετικές

συσκευασίες σε PET και γυαλί Συγκεκριμένα διαθέτει

μια ολοκληρωμένη σειρά από δέκα συσκευασίες

φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ και μια
σειρά εφτά συσκευασιών ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό

νερό ΖΑΓΟΡΙ Sparkling και ΖΑΓΟΡΙ
Sparkling Aroma

Η νέα σειρά ΖΑΓΟΡΙ Sparkling κυκλοφορεί σε 3

ΖΑΓ0ΡΙ

φυσικές γευστικές επιλογές απλή με φυσικό
άρωμα λεμόνι και με φυσικό άρωμα πράσινο
μήλο χωρίς ζάχαρη γλυκαντικά συντηρητικά ή
άλλα πρόσθετα

Η ΧΗΤΟΣ Α Β Ε Ε είναι βασικός χορηγός του
Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανταποδοτικής

Ανακύκλωσης στα Ιωάννινα το οποίο
είναι το 2ο στη χώρα και το μοναδικό στη Δυτική
Ελλάδα Παράλληλα είναι ένας από τους χορηγούς

του 1ου Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαί¬

δευσης Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που βρίσκεται

στο Πάρκο Τρίτσης στην Αθήνα
Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ήταν η μοναδική ελληνική εταιρεία

που συμμετείχε στη μεγαλύτερη παγκοσμίως

έκθεση τροφίμων ποτών Anuga 2017 παρουσιάζοντας

σε δικό της περίπτερο στην κατηγορία

DRINKS το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ

στους 165.000 επισκέπτες από 198 χώρες
στην Κολωνία της Γερμανίας



9. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΩΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ημ. Έκδοσης: . . .06/06/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .08/06/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 8

ΠΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ

Διάκριση ως κορυφαία Εταιρική Επωνυμία στην Ελλάδα

Το
φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι

βραβεύτηκε ως η Κορυφαία
Εταιρική Επωνυμία για το 2018

2019 με την υψηλότερη βαθμολογία
στην κατηγορία Μη Αλκοολούχα Ποτά
Λαμβάνει το σημαντικό τίτλο Greece's
Corporate Superbrand 2018 2019
για δεύτερη συνεχόμενη φορά και
αναδεικνύεται ως το πλέον αναγνωρίσιμο

σήμα στον κλάδο του
Το Ζαγόρι βραβεύτηκε από το θεομό

των Superbrands Greece 2018 2019
πιοτοποιώντας την αναγνωρισιμότητά
του στην ελληνική αγορά τη συνέπεια
και την ευθύνη του προς τους καταναλωτές

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της
εταιρίας Νίκος Χήτος από τον Θωμά Γε
ράκη Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

της εταιρείας Marc ΑΕ
Τα Superbrands στην Ελλάδα διενεργούνται

από το 2005 και βραβεύουν τις
κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα Για
την τελική ανάδειξη του φυσικού μεταλλικού

νερού Ζαγόρι ως Corporate
Superbrand 20198-2019 διενεργήθηκε

διαγωνισμός αξιολόγησης και ψηφοφορία

Η διαδικασία αξιολόγησης
έγινε από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή

και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό το
οποίο ψήφισε μέσω της εταιρείας έρευνας

αγοράς Marc Τα κριτήρια της φετινής

επιλογής ήταν η αναγνωρισιμότητά
της επωνυμίας και η δύναμη της φήμης
η αξιοπιστία και η μακροχρόνια συνέπεια

καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα
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ΖΑΓΟΡΙ

Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία για 2η χρονιά
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ

βραβεύτηκε cos η Κορυφαία Εταιρική
Επωνυμία για το 2018-2019 με την
υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία

Μη Αλκοολούχα Ποτά Λαμβάνει το

σημαντικό τίτλο Greece's Corporate
Superbrand 2018 2019 για δεύτερη
συνεχόμενη φορά και αναδεικνύεται cos

το πλέον αναγνωρίσιμο σήμα στον
κλάδο του Το φυσικό μεταλλικό νερό
ΖΑΓΟΡΙ βραβεύτηκε από το θεσμό των
SUPERBRANDS GREECE 2018 2019
nioTonoitimas την αναγνωρισιμότητά
του στην ελληνική αγορά τη συνέπεια
και την ευθύνη του npos tous κατανα
λωτέ5

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρο5 Tns

8Taipias κ Nikos Xmos από τον κ

Θωμά Γεράκη Πρόεδρο και Διευθύνοντα

Σύμβουλο Tns eiaipeias MARC
ΑΕ

Ta Superbrands στην Ελλάδα διενεργούνται

από το 2005 και βραβεύουν Tis

κορυφαία εταιρικέβ επωνυμι που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα Για
την τελική ανάδειξη του φυσικού μεταλλικού

νερού ΖΑΓΟΡΙ tos Corporate Superbrand

20198-2019 διενεργήθηκε
διαγωνισμό5 αξιολόγηση5 και ψηφοφο¬

ρία Η διαδικασία αξιολόγηση5 έγινε
από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το
ίδιο το καταναλωτικό κοινό το οποίο
ψήφισε μέσω Tns εταιρεία5 έρευνα5
ayopäs Marc Τα κριτήρια Tns φετινή5
επιλογή5 ήταν π αναγνωρισιμότητά Tns

επωνυμία5 και η δύναμη Tns φήμη5 η

αξιοπιστία και η μακροχρόνια συνέπεια
καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα

riAnpoipopies για το ΖΑΓΟΡΙ

Εταιρεία
Η ΧΗΤΟΣ A.B Ε Ε είναι μια σύγχρονη

npcoTonôpos ελληνική βιομηχανία

με 65 χρόνια epneipias και
ηγετική παρουσία στον κλάδο των

εμφιαλωμένων

νερών
Ακολουθεί σταθερά μακροπρόθεσμη

στρατηγική επενδύσεων σε υπερσύγ
xpov8S unoôopés εμφιαλώνοντα5 και
διαθέτοντα5 στην ελληνική και διεθνή
αγορά το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ

Αξίε5 Όραμα
Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε πορεύεται βασί

ζοντα5 την εταιρική Tns φιλοσοφία
στην εξωστρέφεια την καινοτομία και
την υπευθυνότητα

Xpéos Tns η δημιουργία αξίαΞ για
tous εργαζόμενου5 tous καταναλω
Tés tous προμηθευτέ5 tous επιχειρη
ματικού5 εταίρου5

Στόχο5 Tns ΧΗΤΟΣ Α Β Ε Ε είναι
ακόμα και ans δύσκολε5 συγκυρι
να δημιουργεί νέα μοντέλα ανάπτυξη5
και npoonTiKàs για τη χώρα συνδέον
tos το ΖΑΓΟΡΙ με την πρόοδο και την
εξέλιξη

Προϊόντα
Η ΧΗΤΟΣ Α Β Ε Ε έχει αναπτύξει μια

πλήρη γκάμα προϊόντων και συσκευασιών

υψηλή3 ποιότητας καλύπτοντα5
Tis καθημερινέ5 ανάγκε5 των καταναλωτών

κάθε nÂiKi'as τόσο στην Ελλάδα
όσο και στη διεθνή αγορά

Συνολικά διαθέτει στην αγορά 1 7 δια
φορετικέ5 συσκευασία σε PET και
γυαλί Συγκεκριμένα διαθέτει μια ολοκληρωμένη

σειρά από δέκα συσκευα
σίε5 φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ
και μια σειρά εφτά συσκευασιών αν
θρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ

Sparkling και ΖΑΓΟΡΙ Sparkling
Aroma

Η νέα σειρά ΖΑΓΟΡΙ Sparkling κυκλοφορεί

σε 3 tpuoiKés γευστικές επι

λογέ5 απλή με φυσικό άρωμα λεμόνι

και με φυσικό άρωμα πράσινο μήλο
xcüpis ζάχαρη γλυκαντικά συντηρητικά

ή άλλα πρόσθετα
lotos δεν γνωρίζατε ότι

1 Μεταξύ των Συστημάτων Διασφά
Aïons noiÔTnTas που αναπτύσσει και
εφαρμόζει η ΧΗΤΟΣ Α Β Ε Ε πιστοποιήθηκε

το 2019 για 5η συνεχόμενη
χρονιά από το διεθνή φορέα TÜV στο
διεθνέε σύστημα/πρότυπο IFS Food
V6 στο ανώτερο επίπεδο Higher
Level και otis δύο εγκαταστάσεΐ5 εμφιάλωσης

2 Η ΧΗΤΟΣ Α Β Ε Ε είναι ßaoiKös
xopnyos του Πάρκου Περιβαλλοντική5
Εκπαίδευσπε και Ανταποδοτική5 Ανα

κύκλωση5 στα Ιωάννινα το οποίο είναι
το 2ο στη χώρα και το μοναδικό στη
Δυτική Ελλάδα Παράλληλα είναι évas
από tous xopnyous του 1ου Πάρκου
Περιβαλλοντική5 Εκπαίδευση5 Αντα
ποδοτική5 Ανακύκλωσης που βρίσκεται

στο Πάρκο TpiTons στην Αθήνα
3 Η ΧΗΤΟΣ ABËE ήταν η μοναδική

ελληνική εταιρεία που συμμετείχε στη

μεγαλύτερη παγκοσμίου έκθεση τροφίμων

ποτών Anuga 2017 παρουσιά
ζοντα5 σε δικό Tns περίπτερο στην
κατηγορία DRINKS το φυσικό μεταλλικό

νερό ΖΑΓΟΡΙ otous 165.000 επι
σκέπτε5 από 198 χώρε5 στην Κολωνία
Tns Γερμανία5
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ICAP H ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά ως ένα
από τα κορυφαία Corporate SUPERBRANDS στην Ελλάδα
2019 αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες όπως το 2017 και το
2012 στο πλαίσιο της επίσημης τελετής στο Μέγαρο Μουσικής

παρουσία περισσοτέρων των 300 Ανωτάτων Στελεχών
Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

του ομίλου εταιρειών ICAP παρέλαβε το βραβείο
και δήλωσε σχετικά Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που

για τέταρτη συνεχή χρονιά η ICAP αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται

ως SUPERBRAND και μάλιστα ως πρώτη 1η
στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Η διπλή αυτή διάκριση λαμβάνει μεγαλύτερη αξία από το

γεγονός ότι το brand της ICAP που ιδρύθηκε πριν από 55

χρόνια προηγείται στην αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη
του επιχειρηματικού κόσμου από σημαντικές διεθνείς

εταιρείες με παγκόσμιας εμβέλειας brands Οι εταιρείες
ICAP έχουν επιτύχει ταχεία και πολλαπλή πρόοδο τα τελευταία

χρόνια και φέτος στοχεύουμε συνολικά σε Έσοδα
€100 εκατ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους
1.100 εργαζομένους μας για τις πολλές μας επιτυχίες αλλά
και την προσήλωση τους στο στόχο μας να παρέχουμε αξιόπιστες

και υψηλής αξίας λύσεις στους πελάτες μας αλλά
και για την δέσμευση τους για την υλοποίηση της πολιτικής
μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
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H Generation Y αναδείχθηκε Superbrand 2018-19
Στην κατηγορία Digital Services
H Generation Y International eBusiness Experts τιμήθηκε στα Superbrands Greece
201 8-1 9 Awards στην κατηγορία Digital Services Σε τελετή που έλαβε χώρα τη

Δευτέρα 03/06 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο θεσμός που βραβεύει τα πιο

επιτυχημένα corporate brands για τις υψηλές επιδόσεις και την προσφορά τους
αναγνώρισε επίσημα το κορυφαίο επίπεδο των ψηφιακών υπηρεσιών της Generation
Υ Ανεξάρτητα από τη βράβευσή της η Generation Υ συνέβαλε καθοριστικά στη
διάδοση του event με full live coverage τόσο της τελετής όσο και του after party

όχι μόνο μέσα από την αναπαραγωγή content σε Facebook και Twitter αλλά και

αναλαμβάνοντας το creative direction των posts που πραγματοποιήθηκαν Με την
αναγνώριση ενός κορυφαίου θεσμού που επιβραβεύει όχι μόνο την επιτυχία αλλά και
την κοινωνική προσφορά η Generation Υ μπαίνει δυναμικά στο καλοκαίρι του 2019
κοιτάζοντας ήδη προς το επόμενο success story αναφέρει η σχετική ανακοίνωση
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RAVENNA Hol , um επίσημα ένα εΑΑηνικό superbrand!
Ο Θεσμ05 των Superbrands είναι παγκοσμίωε ο πιο αναγνωρισμένο5 στον

χώρο Tns επιχειρηματικότητα^, στον οποίο αναδεικνύονται και επιβραβεύονται 
οι κορυφαίε5 εταιρείε5 ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα, για το éras 2018-

2019, σε μια λαμπερή τελετή που διεξήχθη τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο 
MouoiKns Αθηνών, βραβεύθηκε και η γνωστή εταιρεία RAVENNA cos

μία από tis KopucpaÎ8s Εταιρικέε Επωνυμίε$ στην Ελλάδα, ξεχωρίζοντα5 ανάμεσα 

σε περίπου 1500 καταξιωμένεε ελληνικέ$ και πολυεθνή εταιρείε5.
Η RAVENNA, μία σημαντική και οικονομικά σταθερή επιχείρηση στον κλάδο 

των πλακιδίων και ειδών υγιεινή$, κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα μερίδια 

στην αγορά, éxovras επιπλέον κάνει άνοιγμα και στον χώρο του επίπλου
και του φωτισμού. Διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή σε ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, 

που καλύπτει από tis πιο απλέ5 μέχρι και tis πιο εξειδικευμένε5 κατα-
ναλωτικέ5 ανάγκε5.
Μετά το πρώτο κατάστημα του Σχηματαρίου, αυτό Tns Θεσσαλονίκη5 και

φυσικά το πετυχημένο e-shop ravenna.gr, αναμένεται μέχρι το τέλθ5 Σεπτεμβρίου, 

το νέο κατάστημα RAVENNA στον Κηφισό, σε ■
έναν χώρο 6.500 τ. μ., το οποίο θα προσφέρει 42
νέε$ Géoeis εργασία5. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εται- Ι
ρεία RAVENNA ήταν η μοναδική εταιρεία που βρα- Η
Βεύτηκε στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών υγιεινήβ. Β
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• Διπλή βράβευση
Η MERCEDES-Benz Ελλάβ έλαβε την υψηλότερη
βαθμολογία os Corporate Superbrand 2018-2019 στην
κατηγορία Αυτοκίνητο Μοτοσικλέτα ενώ έχει να
ανταγωνιστεί άλλεβ έξι αξιόλογεβ εταιρίεβ του κλάδου

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019
έγινε βάσει πανελλαδικήδ δημοσκόπησηβ που διενήργησε

η εταιρία ερευνών MARC ΑΕ σε δείγμα 1.000
ατόμων ηλικίαβ από 20-65 ετών ύστερα από αξιολόγηση

1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα

μαβ σε 37 διαφορετικέβ κατηγοριεβ Η μεγάλη αυτή

διάκριση cûs κορυφαία εταιρική επωνυμία στην Ελλάδα

συμπληρώθηκε από το σημαντικό ειδικό βραβείο
Χρυσή Νίκη που αποκόμισε η Mercedes-Benz Ελλάβ
cos Κορυφαία Διεθνήβ Εταιρία που δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώρι
σήτηβ cos πρωταγωνίοτριαβ στηναξιοπιστία στη μακροχρόνια

συνέπεια και την εταιρική υπευθυνότητα
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w Αποχαιρετούμε τον Ρο
δόλφο Μορώνη.Ήιαν évas

από tous avBpconous που αγωνίστηκαν

για τη νομιμότητα
στα MME xupis να διστάσει
να προβεί σε συγκρούσει όταν
χρειαζόταν Συλλυπητήρια στην
οικογένεια του

Έφυγε από τη ζωή ο Xpncrtos Σιαμαντάε
σε ηλικία 85 ετών 0 Xpnaros Σιαμαντόθ και

ο Kitoos ΤεγόπουλοΞ eras 21 Ιουλίου 1975 εξέδωσαν

χην πρώτη εφημερίδα που εκδόθηκε μετά
τη Μεταπολίτευση την Ελευθεροτυπίασ/Εγινε
γνωστή cos Η εφημερίδα των 1 00 συντακτών

με πρώτο διευθυντή τον Αλέκο
Φιλιππόπουλο τον οποίο διαδέχθηκε

τον Απρίλιο του 1 976 ο
Σεραφείμ Ouvraviôns Τέσσερα
χρόνια μετά το 1 980 αγόρασε
από την Ελένη Βλάχου τον τίτλο
ins εφημερίδα Μεσημβρινή
η έκδοση ins onoias είχε ανασταλεί

από τη χούντα των συνταγματαρχών τον
Απρίλιο του 1 967 με τον Τάκη Λαμπρία να αναλαμβάνει

ξανά τη διεύθυνση ins εφημερίδα5 κα
Qws υπήρξε ο δημιουργόε ins προδικτατορική5
éKÔoons Το 1 982 μεταβιβάζει το σύνολο των μετοχών

στον'Ομιλο Βαρδινογιάννη
MôX\s έξι χρόνια μετά τον Νοέμβριο του 1 988

ίδρυσε και εξέδωσε την εφημερίδα Επικαιρότητα
και μετά από έναν χρόνο την Κυριακάτικη

Επικαιρότητα σε συνεργασία με τον Σπύρο Κα
ρατζαφέρη και τον Πάνο Κολιοπάνο

kju Πέθανε σε ηλικία 51 ετών η Σοφία Χαf ντζαρα Εργάστηκε axis εφημερίδε5 Ακρόπολη

και Νίκη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ
στο Star Channel και os παραγωγόβ ειδήσεων

στην ιστοσελίδα zougla.gr Enions διετέλεσε

αρχισυντάκτρια ms δορυφορικήβ τηλε
opaons ms ΕΡΤ ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια

ήταν υπεύθυνη του γραφείου Τύπου ins
ευρωβουλευτού Mapias Σπυράκη

w Την τιμητική διάκριση Corporate Superbrand
έλαβε το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη διοργάνωση του θεσμού

Superbrands 201 9 όπου βραβεύτηκαν cos

κορυφαία 260 εταιρείεε από 37 συνολικά κλά
ôous ins οικονομίσε
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ΤΡΟΦΙΜΑ

Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία
Διάκριση στα Superbrands

Ανάμεσα στις Κορυφαίες
Εταιρικές Επωνυμίες στην
Ελλάδα για το
2018-2019 διακρίθηκε η

Αττική Μελισσοκομική
Εταιρεία στο πλαίσιο του

θεσμού των Superbrands
Η εταιρεία αναδείχθηκε
μάλιστα μέσα στις επτά

κορυφαίες εταιρείες στα

είδη διατροφής Ή συγκεκριμένη

διάκριση επιβεβαιώνει

ακόμα μια
φορά την αξιοπιστία της
μάρκας Αττική αλλά και

τις συνεχείς προσπάθειες
μας 90 χρόνια τώρα να

διατηρήσουμε στο υψηλότερο

επίπεδο το ελληνικό
μέλι σχολίασε ο Γιώργος
Πίττας πρόεδρος της
εταιρείας
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ÎOO ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι Καθημερινές Εκδόσεις
Corporate Superbrand
Οι Καθημερινές Εκδόσεις διακρίθηκαν

με τον τίτλο του Corporate
Superbrand 2018-2019 στην τελετή

απονομής του ομώνυμου θεσμού

που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών Το βραβείο των
Καθημερινών
Εκδόσεων παρέλαβε

ο νέος
Chief Business
Officer του ομίλου

Δημήτρης
Παπαλεξόπου
λος ο οποίος
δήλωσε Το
2079 είναι μια ξεχωριστή

χρονιά για τις Καθημερινές
Εκδόσεις καθώς το πιο ιστορικό brand
του ομίλου η εφημερίδα Καθημερινή
συμπληρώνει ιοο χρόνια κυκλοφορίας
στο στίβο της έγκυρης δημοσιογραφίας

Με το βλέμμα στραμμένο στο
μέλλον οι Καθημερινές Εκδόσεις συνεχίζουν

να επενδύουν σε ποιοτικά εκ¬

δοτικά προϊόντα έντυπα και ψηφιακά
ενώ παραμένουν ο πιο εξωστρεφής εκδοτικός

όμιλος έχοντας συνάψει στρατηγικές

συνεργασίες με τους The New
York Times International για την αγγλική

έκδοση της Καθημερινής με την
Conde Nast International για τη Vogue

και με την Disney
για τις περιοδικές

της εκδόσεις

Ο διεθνής
θεσμός των
Superbrands
πραγματοποιείται

σε περίπου
90 χώρες σε όλο
τον κόσμο Στην

Ελλάδα διεξάγεται για 6η φορά
ενώ είναι σημαντικό να αναφερθεί
ότι στα βραβεία Superbrands δεν
δηλώνουν συμμετοχή οι εταιρείες
αλλά επιλέγονται και στη συνέχεια
βραβεύονται μετά από ψηφοφορία
της κριτικής επιτροπής αλλά και των
καταναλωτών
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Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον

οργανισμό Superbrands

Πρόσφατα

απονεμήθηκαν δύο σημαντικά βραβεία στη

Mercedes-Benz Ελλάς απότον ανεξάρτητο οργανισμό
Superbrands ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προ

ϊοντικές και εταιρικές επωνυμίες Η Mercedes-Benz Ελλάς
έλαβε την υψηλότερη Βαθμολογία ως Corporate Superbrand
201 8-201 9 στην κατηγορία Αυτοκίνητο Μοτοσικλέτα έχοντας

να ανταγωνιστεί άλλες έξι αξιόλογες εταιρείες του κλάδου
Η διάκριση της ως κορυφαίας εταιρικής επωνυμίας στην Ελλάδα

συμπληρώθηκε από το σημαντικό ειδικό βραβείο Χρυσή
Νίκη που αποκόμισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως Κορυφαία

Διεθνής Εταιρεία που Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα
Τα βραβεία παρέλαβε ο πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος
της Mercedes-Benz Ελλάς I Καλλίγερος ο οποίος δήλωσε Οι

διακρίσεις αυτές ανήκουν στον καθέναν από εμάς που απο¬

τελούμε τη μεγάλη οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και
κάθε μέρα δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό ώστε η εταιρεία
μας να αποκομίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρι
σης.Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πάθος καιτη δέσμευση στο

όραμα και στις αξίες μας Εύχομαι οι διακρίσεις να μας συνοδεύουν

σε κάθε μας ενέργεια
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H Soho Square Athens για το Νουνού Στραγγιστό
Πληγή 30 δισ δολαρίων το ad fraud διεθνώς
Καθημερινές Εκδόσεις Διάκριση στα Superbrands
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ARK OF THE WORLD

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου θεσμού Superbrands

Μια σπουδαία διάκριση έλαβε η¥<ιβωτόςτου Κόσμου¥<αθώςΜιναδείχθη
κε κορυφαία φιλανθρωπική οργάνωση στην Ελλάδα για το 201 9

Η διάκριση εντάσσεται στα πλαίσια του παγκόσμιου θεσμού
TGL>v¥5uperbrands που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τα κριτήρια ανάδειξης της φετινής κορυφαίας ανθρωπιστικής οργάνωσης
ήταν τα ακόλουθα

• Αναγνωρισιμότητα Επωνυμίας Δύναμη Φήμης
• Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
• Εταιρική Υπευθυνότητα στους τομείς
• Εργασιακές Σχέσεις Σύννομη Διάφανη Λειτουργία Κλίμα και
Πρακτικές
• Κοινωνία Πολιτισμικές Κοινωνικές Πρωτοβουλίες
• Περιβάλλον προστασία και περιορισμός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων

Η σημαντική αυτή διάκριση τιμά όχι μόνο εμάς αλλά και όλους εσάς
που στηρίζετε καθημερινά τον αγώνα μας τα 5 χρόνια λειτουργίας μας
εδώ στην Χίο Είναι πραγματικά θαυμαστό το έργο που έχει επιτελέσει
η Κιβωτός του κόσμου πανελλαδικά στηριζόμενη αποκλειστικά σε
όλους εσάς τους απλούς ανθρώπους έργο το οποίο είναι αποτέλεσμα
και της δική σας σταθερής αγάπης και στήριξης

Ευελπιστούμε να συνεχίσετε να είστε συνοδοιπόροι στο δύσκολο μα
γεμάτο ελπίδα ανθρωπιστικό ταξίδι μας Με τις ευχαριστίες του π

Αντωνίου των παιδιών μας και όλων ημών αναφέρεται στην ανακοίνωση

της Κιβωτού του Κόσμου
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h allianz ελλαδοσ στισ κορυφαιεσ
εταιρικές επωνυμίες
Η Allianz Ελλάδος αναδείχθηκε ως μία
από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμίες
στην Ελλάδα για τη διετία 2018-2019 στον
χώρο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Η

διάκριση της εταιρείας είναι το αποτέλεσμα
σχετικής ψηφοφορίας τόσο από μια Κριτική
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων όσο και από το
καταναλωτικό κοινό που τη βαθμολόγησε
κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής
Γνώμης η οποία διεξήχθη από την εταιρεία
Marc Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου
1.500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυμιών
αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές Επωνυμίες ως
κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται
ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019
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H GROUPAMA ΣΤΑ CORPORATE
SUPERBRANDS
H Groupama Ασφαλιστική αναγνωρίστηκε ως
μία από τις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες
στην Ελλάδα για το έτος 2018 2019
στο πλαίσιο του θεσμού των Corporate
Superbrands Η επιλογή της Groupama
Ασφαλιστικής πραγματοποιήθηκε από

Κριτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων καθώς
και από ψηφοφορία στην οποία μετείχε το
καταναλωτικό κοινό μέσω έρευνας της κοινής
γνώμης που διεξήγαγε η εταιρεία Marc
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Οι «Καθημερινές Εκδόσεις» ανάμεσα
στα Superbrands
Τη χρονιά συμπλήρωσης 100 χρόνων της «Καθημερινής»
Οι «Καθημερινές Εκδόσεις» διακρίθηκαν με τον τίτλο του «Corporate Superbrand
2018-2019» στην τελετή απονομής του ομώνυμου θεσμού που πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το βραβείο των «Καθημερινών 

Εκδόσεων» παρέλαβε ο νέος Chief Business Officer του ομίλου, Δημήτρης 

Παπαλεξόπουλος. Σε δήλωσή του αναφέρει: «Το 2019 είναι μια ξεχωριστή
χρονιά για τις "Καθημερινές Εκδόσεις" καθώς το πιο ιστορικό brand του ομίλου
-η εφημερίδα Καθημερινή- συμπληρώνει 100 χρόνια κυκλοφορίας στον στίβο της
έγκυρης δημοσιογραφίας. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον οι "Καθημερινές
Εκδόσεις" συνεχίζουν να επενδύουν σε ποιοτικά εκδοτικά προϊόντα, έντυπα και
ψηφιακά, ενώ παραμένουν ο πιο εξωστρεφής εκδοτικός όμιλος έχοντας συνάψει
στρατηγικές συνεργασίες με τους "The New York Times International" για την αγγλική 

έκδοση της Καθημερινής, με την "Conde Nast International" για τη Vogue
και με την "Disneyyia τις περιοδικές της εκδόσεις».
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΚΑΣ ΣΤΑ
CORPORATE SUPERBRANDS
Η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε μεταξύ 1.500

υποψηφίων εταιρειών και αναδείχθηκε
πρώτη στην κατηγορία Ηλεκτρικά

Ηλεκτρονικά Είδη Φωτισμός για
την περίοδο 2018-2019 Η ΚΑΥΚΑΣ
βαθμολογήθηκε και εν συνεχεία
αναδείχτηκε πρώτη μεταξύ έξι άλλων
εταιρειών της κατηγορίας Ηλεκτρικά
Ηλεκτρονικά Είδη Φωτισμός από Κριτική
Επιτροπή ειδικών της αγοράς καθώς και
από ψηφοφορία του κοινού
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H ICAP ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ
Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά ως ένα από τα κορυφαία Corporate Superbrands
στην Ελλάδα 2019 ενώ αναδείχθηκε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες όπως το 2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσημης τελετής στο Μέγαρο
Μουσικής Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου
εταιρειών ICAP παρέλαβε το βραβείο και δήλωσε σχετικά Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι
που για τέταρτη συνεχή χρονιά η ICAP αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως Superbrand και
μάλιστα ως πρώτη στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Η διπλή αυτή
διάκριση λαμβάνει μεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι το brand της ICAP που ιδρύθηκε πριν
από 55 χρόνια προηγείται στην αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού
κόσμου από σημαντικές διεθνείς εταιρείες με παγκόσμιας εμβέλειας brands



7. ΜERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .11/06/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .11/06/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 15

ΤΡΙΤΗ U ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ

Μία κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα

Στηναναγνώριση της Mercedes-Benz Ελλάςαναφέρθηκεοπρόεδρος και διευθύνωνσύμβουλοςτηςεταιρίας Ιωάννης καλλίγερος
ωςπρωταγωνιστής στηναξιοπιστία στη μακροχρόνιασυνέπεια καιστηνεταιρική υπευθυνότητα αφού συγκέντρωσετηνυψηλότερη βαθμολογία

απόόλεςτις διεθνείς εταιρίεςπου λειτουργούνστην Ελλάδα

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΑΚΙΑΔΑΚΗ

Ο
ίδιος παραλαμβάνοντας

τα δύο σημαντικά
βραβεία από τον ανεξάρτητο

οργανισμό
Superbrands την Τρίτη

4 Ιουνίου δήλωσε Οι διακρίσεις
αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από

εμάς που αποτελούμε τη μεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελ
άς και κάθε μέρα δίνουμε τον κα

ύτερό μας εαυτό ώστε η Εταιρεία
μας να αποκομίζει βραβεία διεθνούς
κύρους και αναγνώρισης.Ένα μεγάλο

Ευχαριστώ για το πάθος και τη δέ
ομευση στο Οραμα και στιςΑξίες μας
Εύχομαι οι διακρίσεις να μας συνοδεύουν

σε κάθε μας ενέργεια

Η ανάδειξη έγινε βάσει
βαθμολογίας της 15μελούς

Κριτικής Επιτροπής
Συγκεκριμένα δύο σημαντικά

βραβεία απονεμήθηκαν
στη Mercedes-Benz Ελλάς

από τον ανεξάρτητο οργανισμό
Superbrands ο οποίος αξιολογεί

πς κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές

επωνυμίες Η ανάδειξη των
Corporate Superbrands 2018-2019
έγινε βάσει βαθμολογίας της 15με
ούς Κριτικής Επιτροπής τουθεσμού

και πανελλαδικής δημοσκόπησης
κοινής γνώμης που διενήργησε η
Εταιρεία ερευνών Marc Α.Ε σε δείγμα

1.000 ατόμων ηλικίας από 20-65

ετών μετά από αξιολόγηση 1.500
εταιριών που δραστηριοποιούνται
στη χώρα μας σε 37 διαφορετικές
κατηγορίες

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε

την υψηλότερη βαθμολογία
ως Corporate Superbrand 2018

2019 στην κατηγορία Αυτοκίνητο

Μοτοσικλέτα έχοντας να
ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες
εταιρείες του κλάδου Η μεγάλη αυτή

διάκριση ως κορυφαία εταιρική
επωνυμία στην Ελλάδα συμπληρώθηκε

από το σημαντικό ειδικό βραβείο

Χρυσή Νίκη που αποκόμισε η
εταιρία ως«ΚορυφαίαΔιεθνήςΕται
ρεία που δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα και ουσιαστικά αποτελεί
την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισι
μότητα και τη δύναμη του ονόματος
της στην αξιοπιστία στη μακρο¬

χρόνια συνέπεια και στην εταιρική
υπευθυνότητα αφού συγκέντρωσε

την υψηλότερη βαθμολογία από
όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν

στην Ελλάδα

Γιόρτασεγια 7η χρονιά
την Παγκόσμια Ημέρα

Διαφορετικότητας
Στο μεταξύ η Mercedes-Benz

Ελλάς γιόρτασε για 7η χρονιά την
Παγκόσμια Ημέρα Διαφορετικότητας

καθώς ο ορισμός της διαφορετικότητας

αλλά και το πως
μπορούμε να αποδεχτούμε οτιδήποτε

δεν είναι όμοιο με εμάς είτε
λόγω χαρακτηριστικών είτε λόγω
καταστάσεων είτε λόγω συμπεριφορών

είναι ένα ζήτημα που συναντά

ο καθένας συνεχώς στην
καθημερινότητά του

Η έννοια του διαφορετικού είναι

εντελώς υποκειμενική και το ζητούμενο

σε ένανΌμιλο που απαρτίζεται

από 298.683 εργαζόμενους
όσοι ήταν τον Δεκέμβριο του 2018
στον Όμιλο Daimler διαφορετικές
προσωπικότητες καθιστά επιτακτικό

για τον καθένα όχι να κατανοήσει
τι συνιστά τελικά το διαφορετικό
αλλά το πως θα μπορούσε ο ίδιος να
αποδεχτεί τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά

των γύρω του Βασικό στοιχείο

αυτής της προσπάθειας είναι η
γνωριμία με κάθε τι που θεωρείται
διαφορετικό ώστενα δημιουργηθεί
ένα κοινό έδαφος σεβασμού και κατανόησης

ότι όσα διαφοροποιούν
τους ανθρώπους είναι τελικά πολύ
λιγότερα από όσα τους ενώνουν Σε
αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η ομάδα
της Mercedes Benz Hel las η οποία
περιπλανήθηκε στοκέντροτης Αθήνας

με διάθεση να αλλάξει οπτική
να εξερευνήσει το διαφορετικό Να
ακούσει να δει και να αισθανθεί κα¬

θετί αόρατο και κρυμμένο από
τα φώτα της πόλης

Ανθρώπους με τους οποίους μας
ενώνουν περισσότερα απ όσα μας
χωρίζουν ανθρώπους όπως εμείς
με ιστορίες που θα μπορούσαν να είναι

και δικές μας Μέσα από τις διηγήσεις

των ξεναγών της ομάδας και τα
βιώματά τους από τη ζωή στο δρόμο
τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και τις
ελπίδες τους για ένα καλύτερο αύριο

οι εργαζόμενοι στη Mercedes
ΒθηζΕλλάςσυνειδητοποίησανπόσο
εύκολο είναι να επέλθουν ανατροπές

και πόσο μη αυτονόητη είναι η
διαχείριση τους Οιπεριηγήσεις Αόρατες

Διαδεομές διοργανώνονται
από το περιοδικό Σχεδία με στόχο
να ενεργοποιήσουν τον ίδιο τον άν
θρωπο-οδηγό προσφέροντάς του
νέες ευκαιρίες να υποστηρίξει τον
εαυτό του να εκπαιδευτεί και να κάνει

ένα ακόμη βήμα προς την κοινωνική

επαν)ένταξη

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Mercedes-Benz Ελλάς γιόρτασε
για 7ΐ χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα
Διαφορετικότητας αλλά και το πως μπορούμε
να αποδεχτούμε οτιδήποτε δεν είναι όμοιοΒ
με εμάς είτε λόγω χαρακτηριστικών
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RAVENNA
πλακάκια είδη υγιεινής έπιπλα φωτισμός

RAVENNA Νο1 και επίσημα
ένα ελληνικό superbrand

Ο θεσμός των
Superbrands είναι
παγκοσμίως ο πιο αναγνωρισμένος

στον
χώρο της επιχειρηματικότητας

στον οποίο

αναδεικνύονται
και επιβραβεύονται
οι κορυφαίες εταιρείες

ανά τον κόσμο
Στην Ελλάδα για το
έτος 2018-2019 σε
μια λαμπερή τελετή
που διεξήχθη τη Δευτέρα

3 Ιουνίου στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

βραβεύθηκε
και η γνωστή εταιρεία
RAVENNA ως μία
από τις Κορυφαίες
Εταιρικές Επωνυμίες στην Ελλάδα ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε περίπου 1500 καταξιωμένες ελληνικές και
πολυεθνικές εταιρείες

Το βραβείο απονεμήθηκε από τον κύριο Σίμο Αναστασόπουλο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της
Πετσιάβας Α.Ε και πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού εμπορικού επιμελητηρίου στον κύριο Ανδρέα Πλάτωνα

Βρεττό πρόεδρο και διευθύνοντα συμβούλου της RAVENNAA.E
Η RAVENNA μία σημαντική και οικονομικά σταθερή επιχείρηση στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών

υγιεινής κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά έχοντας επιπλέον κάνει άνοιγμα και στον
χώρο του επίπλου και του φωτισμού Διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή σε ετοιμοπαράδοτα προϊόντα που
καλύπτει από τις πιο απλές μέχρι και τις πιο εξειδικευμένες καταναλωτικές ανάγκες

Μετά το πρώτο κατάστημα του Σχηματαρίου αυτό της Θεσσαλονίκης και φυσικά το πετυχημένο e
shop ravenna.gr αναμένεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου το νέο κατάστημα RAVENNA στον Κηφισό σε
έναν χώρο 6.500 τ.μ το οποίο θα προσφέρει 42 νέες θέσεις εργασίας Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία
RAVENNA ήταν η μοναδική εταιρεία που βραβεύτηκε στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών υγιεινής
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Superbrand η Αττική
Μελισσοκομική
Εταιρεία
Μεταξύ των εφτά κορυφαίων
εταιρικών επωνυμιών στην Ελλάδα
στον κλάδο της διατροφής για
το 201 8-201 9 στα πλαίσια του
παγκόσμιου θεσμού των Superbrands
αναδείχτηκε η Αττική Μελισσοκομική
εταιρεία Αλ Πίττας
Κριτήρια της διαδικασίας ήταν η

αναγνωσιμότητα της επωνυμίας
δύναμη της φήμης η αξιοπιστία και
μακροχρόνια συνέπεια και η εταιρική
υπευθυνότητα
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MEDIA STROM ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΠΑ SUPERBRANDS
Η Media Strom αναδείχθηκε
μία από τις Κορυφαίες Εταιρικές
Επωνυμίες στην Ελλάδα για τα
έτη 2018-2019 στη φετινή απονομή

των βραβείων Corporate
Superbrands Greece Η Media
Strom ξεχώρισε ανάμεσα σε 1.500
υποψηφίους εταιρικών επωνυμιών

εκ των οποίων μόνο οι 259
αναγνωρίζονται ως Corporate
Superbrands 2018-2019 για τη χώρα

μας Ο Γιώργος I Νιάρχος
Strategie Business Development
Director της Media Strom δήλωσε

Πρόκειται για μία τιμητική
διάκριση και όλοι εμείς στη Media
Strom είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι
που το καταναλωτικό κοινό μάς επιλέγει

τόσα χρόνια και μας έχει δώσει
ηγετική θέση στην αγορά Είναι ευθύνη

και ταυτόχρονα δέσμευσή μας
για τα επόμενα χρόνια ότι θα συνεχίσουμε

να προσφέρουμε μοναδικής
ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες
ύπνου
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΚΑΣ ΣΤΑ SUPERBRANDS

Η επιτυχημένη πορεία της Β Καυκάς ως κορυφαίας

εταιρείας στην παροχή καινοτόμων
τεχνολογικών λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας

λειτουργικότητας και ασφάλειας συνεχίζεται

και αναγνωρίζεται μέσω της διάκρισης
της στα φετινά Corporate Superbrands
Greece Συγκεκριμένα η Καυκάς επιλέχθηκε
μεταξύ 1.500 υποψηφίων εταιρειών και ανα
δείχθηκε πρώτη μεταξύ 6 άλλων εταιρειών
στην κατηγορία Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά

Είδη Φωτισμός για την περίοδο 2018-2019 Η διάκριση της Καυκάς στον
διεθνή θεσμό που διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα μας επισφραγίζει

τη δυναμική εξέλιξη της εταιρείας στον κλάδο του ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού και του φωτισμού
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BAYER ΕΛΛΑΣ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ CORPORATE
SUPERBRANDS GREECE 2018-2019

Η Bayer Ελλάς έλαβε τπν υψηλότερη βαθμολογία ως
Corporate Superbrand 201 8-201 9 στην κατηγορία
Φάρμακα διάκριση που έρχεται να υπογραμμίσει

όχι μόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο
αλλά και τπν αναγνωρισιμότπτα και φήμπ του brand

στπν παγκόσμια σκπνή Τα βραβείο παρέλαβε η Σόνια

Μουσαβερέ Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων

Σχέσεων τπς Bayer Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά Στπν Bayer προτεραιότητα αποτελεί
η συμβολή της στη διαρκή βελτίωση τπς ζωής των ανθρώπων μέσα από τα προϊόντα της

προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράσπ Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή Η αναγνώριση
ως Corporate Superbrand έρχεται να επιβραβεύσει τις προσπάθειές μας αφού αποτελεί τπν

μεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και υπηρεσιών μας αναγνωρίζουν
τπν Bayer ως συνώνυμο τπς καινοτομίας τπς αειφόρου ανάπτυξης και τπς υψηλής απόδοσης
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CORPORATE SUPERBRANDS:
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ BAYER ΕΛΛΑΣ

Την υψηλότερη βαθμολογία στην καιηγορία Φάρμακα απέσπασε η Bayer
Eflflâs σία Corporate Superbrands Greece 2018-2019. Η ανάδειξη ίων
Corporate Superbrands έγινε βάσει πανελλαδικι^ δημοσκόπηση$ Koivns

γνώμη$ που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α. Ε. σε δείγμα 1 .000
ατόμων nfliKias από 20-65 ετών μετά από αξιολόγηση 1 .500 εταιριών
που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικέ$ κατηγορίε$. Τα

βραβείο παρέλαβε η Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια EniKoivcovias και
Δημοσίων Σχέσεων ms Bayer Eflflâs.
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• ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Λουξ Βραβεύτηκε

ως κορυφαία εταιρική
επωνυμία στην Ελλάδα

Πλάτων Μαρλαφέκας
Αντιπρόεδρος Λουξ

Τον τίτλο της κορυφαίας
εταιρικής επωνυμίας στην Ελλάδα

απέσπασε η Λουξ στο πλαίσιο
των Corporate Superbrands

Greece 2018-2019 που πραγματοποιήθηκε

πρόσφατα στο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός των

Superbrands στον οποίο διακρίθηκε

για ακόμη μια φορά η Λουξ
διεξάγεται από το 2005 με στόχο
να απονείμει σε ελληνικά και διεθνή

brands της εγχώριας αγοράς
τον τίτλο του Superbrand ύστερα

από μια διαδικασία ενδελεχούς
αξιολόγησης αλλά και μέσω σχετικής

ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες

καταναλωτές
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H Eurochartiki αναδείχθηκε Superbrand



6. Η EUROCHARTIKI ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΩΣ SUPERBRAND 2018-2019

Μέσο: . . . . . . . . .BUSINESS TODAY
Ημ. Έκδοσης: . . .12/06/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/06/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 5

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΧΑΡΤΙ ΚΑ

Η Eurochartiki βραβεύτηκε
ως Superbrand 2018-2019
Με τον τίτλο του Superbrand στην κατηγορία «Οικιακή Καθαριότητα-Χαρ-
τικά» τιμήθηκε η Eurochartiki, στην 6η εκδήλωση απονομής των βραβείων
Corporate Superbrands Greece 2018-2019, ως δείγμα εκτίμησης και επιβράβευσης 

του συνεπούς έργου της, που μετράει σχεδόν 35 χρόνια ζωτικής
παρουσίας στο χώρο της ελληνικής βιομηχανίας. Έπειτα από ψηφοφορία,

τόσο της Κριτικής Επιτροπής, όσο και της γνώμης 

των καταναλωτών, που την αναγνώρισαν
ως ένα ποιοτικό, συνεπές και αξιόπιστο brand, η
Eurochartiki επιλέχθηκε μεταξύ άλλων κορυφαίων 

εταιρικών επωνυμιών που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα σε 39 διαφορετικούς κλάδους

της οικονομίας, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη
βαθμολογία στην κατηγορία της δραστηριότη-
τάς της. Από το ξεκίνημα των οραματιστών και
μετόχων της πίσω στο 1985 μέχρι και σήμερα, η

Eurochartiki δραστηριοποιείται στην επεξεργασία προϊόντων χάρτου Tissue,
την παραγωγή υγρών απορρυπαντικών καθώς και την εμπορία ειδών προσωπικής 

υγιεινής και συναφών ειδών. Η εταιρεία απασχολεί παραπάνω από 236
εργαζομένους, ακολουθεί ραγδαία ανοδική πορεία, με διαδοχικές επεκτάσεις
των παραγωγικών εγκαταστάσεων και των αποθηκευτικών χώρων της, ενώ
στόχος της παραμένει η κυκλοφορία αξιόπιστων και ποιοτικών προϊόντων
και υπηρεσιών, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και την εμπιστοσύνη
των καταναλωτών.
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Corporate Superbrand για τα έτη 2018-2019 το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην κατηγορία ΜΜΕ
Την διάκριση Corporate Superbrand για τα έτη 2018-2019, έλαβε το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην κατηγορία ΜΜΕ, σε ειδική
εκδήλωση του θεσµού Superbrands, που έγινε απόψε στο Μέγαρο Μουσικής. Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν,
ως κορυφαίες στην Ελλάδα 260 Εταιρικές Επωνυµίες, από 37 κλάδους της οικονοµίας µας.

Η επιλογή των βραβευθέντων εταιρειών, από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών
Επωνυµιών, έγινε µε την διαδικασία της ψηφοφορίας από Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων και από το
καταναλωτικό κοινό κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης, η οποία διεξήχθη από την εταιρία Marc. 

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από συµβούλους επιχειρήσεων, στελέχη marketing, επικοινωνίας και
εταιρικής υπευθυνότητας και ανώτατα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων.  

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν:
1. Η Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας και η Δύναµη Φήµης
2. Η Αξιοπιστία και η Μακροχρόνια Συνέπεια
3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα στους τοµείς:  Αγορά (Ποιότητα & Τιµή Προϊόντος ή Υπηρεσίας), Εργασιακές
Σχέσεις (Σύννοµη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές), Κοινωνία (Χορηγικές, Πολιτισµικές &
Κοινωνικές Πρωτοβουλίες) και Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ βραβεύθηκε µαζί µε άλλες εφτά εταιρείες ΜΜΕ.

Οι κλάδοι της οικονοµίας οι οποίοι επελέγησαν είναι:
Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Αυτοκίνητο – µοτοσυκλέτα
Γαλακτοκοµικά
Διαφήµιση – Δηµόσιες σχέσεις
Είδη διατροφής
Εκδοτικοί Οίκοι
Ένδυση – Υπόδηση
Ενέργεια
Εξοπλισµός σπιτιού
Ενέργεια
Εξοπλισµός σπιτιού
Έπιπλα
Έρευνα
Εστίαση
Ζαχαρώδη & Πρόσθετα µαγειρικής
Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά είδη – Φωτισµός
Ηλεκτρονικό Εµπόριο
Κατασκευές – Ανάπτυξη ακινήτων
Κόσµηµα – ρολόι – οπτικά
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης &Ψυχαγωγίας
Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις
Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Νοσηλευτικά Ιδρύµατα – Διαγνωστικά Κέντρα
Οικιακή Καθαριότητα – Χαρτικά
Ποτά αλκοολούχα
Ποτά µη αλκοολούχα – Ροφήµατα
Προσωπική περιποίηση
Πρώτες Ύλες & Υλικά Κατασκευών
Σούπερ Μάρκετ – Πολυκαταστήµατα
Συγκοινωνίες – Μεταφορές
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες – Υπηρεσίες προς Εταιρείες
Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Τουρισµός
Τσιγάρα – Είδη καπνιστού
Φάρµακα
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες – Τράπεζες
Ψηφιακές Υπηρεσίες
Ψυχαγωγία – Πολιτισµός
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Ο Οργανισµός Superbrands µε έδρα στο Λονδίνο, αποτελεί µια ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης και προβολής
του branding και κορυφαίων επωνυµιών προϊόντων και εταιρικών. Ο οµώνυµος θεσµών υλοποιείται από το
1995 στη Μεγάλη Βρετανία ενώ µέσω εθνικών αντιπροσωπειών έχει υλοποιηθεί σε περισσότερες από 90
χώρες σε όλο τον κόσµο. Στόχος του θεσµού σύµφωνα µε τους διοργανωτές είναι η προβολή της έννοιας
του branding στο ευρύ κοινό η συµβολή στην αναγνώριση της πολύπλευρης αξίας των επώνυµων προϊόντων
και υπηρεσιών και η ενηµέρωση του κοινού για την ιστορία, τις αξίες, τα επιτεύγµατα και την ταυτότητα
ορισµένων από τα πλέον δηµοφιλή brands της αγοράς.
Εκπρόσωπος των Superbrands στην Ελλάδα είναι η εταιρεία δηµοσίων σχέσεων και επιχειρησιακής
επικοινωνίας Συµεών Τσοµώκος Α.Ε. (SGT)
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Ποια είναι τα µεγαλύτερα brands στην Ελλάδα
Τα βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθµολογία στα Corporate Superbrands 2018-2019
δόθηκαν χθες σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.

Με µεγάλη επιτυχία και µε τη συµµετοχή πληθώρας στελεχών του επιχειρηµατικού κόσµου,
πραγµατοποιήθηκε χθες Δευτέρα, 3 Ioυνίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η Εκδήλωση Απονοµής
των Βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Σηµαντικοί εκπρόσωποι
της επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για να τιµήσουν τις
Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες που αναδείχθηκαν µέσα από αξιολόγηση Κριτικής Επιτροπής και
δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την αγορά και το
εµπόριο στο κοκτέιλ που ακολούθησε µετά την απονοµή. Την δική τους πινελιά στην εκδήλωση έβαλαν οι
ηθοποιοί - stand up comedians, Λάµπρος Φισφής, Δηµήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούµπος που εκτέλεσαν
χρέη παρουσιαστών , ενώ µε τα ιδιαίτερα σκετς τους, έβαλαν την… χιουµοριστική σφραγίδα τους και την
έκαναν να ξεφύγει από τα καθιερωµένα. Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν καταρχήν βραβεία στις εταιρείες
που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή έκδοση '' Corporate Superbrands 2018-2019’’ δηλαδή στις: 2happy,gr,
Algosystems A.E., Candia Strom, ContactPigeon, Elpedison, Generation Y, Goldair Handling, Green Cola, ICAP
Group, Ιsoplus Solgar, Knauf, Lamda Development , Μinoan Lines, Nak Shoes, NN Hellas, Ravenna A.E., Rolex
Hellas, SoftOne Technologies, Xerox Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ
Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο, Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ. Στην συνέχεια
απονεµήθηκαν βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθµολογία ανά κατηγορία Πιο
αναλυτικά οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι οι εξής: Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Interamerican Αυτοκίνητο:
Mercedes Benz Ελλάς Γαλακτοκοµικά: Γιώτης Διαφήµιση - Δηµόσιες Σχέσεις: Ogilvy Είδη διατροφής: Barilla
Hellas A.E. Εκδοτικοί Οίκοι: Ψυχογιός Ένδυση-Υπόδηση: Lapin House Eνέργεια: Eλληνικά Πετρέλαια
Εξοπλισµός Σπιτιού: 3Μ Έπιπλα: Candia Strom Έρευνα: MRB HELLAS A.E. Εστίαση: Γρηγόρης Μικρογεύµατα
Α.Ε. Ζαχαρώδη- Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -Φωτισµός: Καυκάς Α.Ε.
Ηλεκτρονικό εµπόριο: skroutz.gr Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων: Lamda Development Κόσµηµα - Ρολόι-
Οπτικά: ROLEX EΛΛΑΣ Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε. Μη κερδοσκοπικές
Οργανώσεις: Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS, Σύλλογος φίλων παιδιών
µε καρκίνο ''Ελπίδα'', Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ. Νεοφυείς επιχειρήσεις:
Beat Νοσηλευτικά Ιδρύµατα-Διαγνωστικά Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών Οικιακή καθαριότητα -
Χαρτικά: ELAIS - UNILEVER HELLAS Ποτά αλκοολούχα: Αθηναϊκή Ζυθοποιία Ποτά µη αλκοολούχα-
Ροφήµατα: XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ Προσωπική περιποίηση: Κορρές Φυσικά Προϊόντα Πρώτες ύλες και Υλικά
κατασκευών: ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα: Σκλαβενίτης Συγκοινωνίες-µεταφορές:
Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε. Συµβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group
Τεχνολογία: Google Hellas Τηλεπικοινωνίες: Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote Τουρισµός:
Λάµψα Α.Ε. Τσιγάρα - Είδη Καπνιστού: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: ALPHA
BANK Ψυχαγωγία: Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Η βραδιά κορυφώθηκε µε την απονοµή
των ειδικών βραβείων. Τα φετινά ειδικά βραβεία δόθηκαν στην Mercedes Benz Hellas, ως η εταιρεία µε την
καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυµία, ενώ η ''Χρυσή Νίκη'' δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης ως η Εταιρική
Επωνυµία που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1684630/poia-einai-ta-megalytera-brands-sthn-ellada.html
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Ποια είναι τα µεγαλύτερα brands στην Ελλάδα - Τα βραβεία Corporate
Superbrands

Με µεγάλη επιτυχία  και µε τη συµµετοχή πληθώρας στελεχών του επιχειρηµατικού κόσµου,
πραγµατοποιήθηκε χθες Δευτέρα , 3 Ioυνίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η Εκδήλωση
Απονοµής των Βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, στην οποία  τιµήθηκαν πολλές
από τις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα  µας, σε όλο το φάσµα  της
οικονοµίας.

 

 

Σηµαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για
να τιµήσουν τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες που αναδείχθηκαν µέσα από αξιολόγηση Κριτικής
Επιτροπής και δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την
αγορά και το εµπόριο στο κοκτέιλ που ακολούθησε µετά την απονοµή.

 

Την δική τους πινελιά στην εκδήλωση έβαλαν οι ηθοποιοί - stand up comedians, Λάµπρος Φισφής, Δηµήτρης
Μακαλιάς και Ζήσης Ρούµπος που εκτέλεσαν χρέη παρουσιαστών , ενώ µε τα ιδιαίτερα σκετς τους,
έβαλαν την… χιουµοριστική σφραγίδα τους και την έκαναν να ξεφύγει από τα καθιερωµένα.

 

Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν καταρχήν βραβεία στις εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή
έκδοση ''Corporate Superbrands 2018-2019’’ δηλαδή στις: 2happy,gr, Algosystems A.E., Candia Strom,
ContactPigeon, Elpedison, Generation Y, Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, Ιsoplus Solgar, Knauf, Lamda
DevelopmentΛΑΜΔΑ +0,67%, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne
Technologies, Xerox Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα
Στάθης, Πλαίσιο, Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.

 

Στην συνέχεια απονεµήθηκαν βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθµολογία ανά
κατηγορία

 

Πιο αναλυτικά οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

 

Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Interamerican
Αυτοκίνητο: Mercedes Benz Ελλάς
Γαλακτοκοµικά: Γιώτης
Διαφήµιση - Δηµόσιες Σχέσεις: Ogilvy
Είδη διατροφής: Barilla Hellas A.E.
Εκδοτικοί Οίκοι: Ψυχογιός
Ένδυση-Υπόδηση: Lapin House
Eνέργεια: Eλληνικά Πετρέλαια
Εξοπλισµός Σπιτιού: 3Μ
Έπιπλα: Candia Strom
Έρευνα: MRB HELLAS A.E.
Εστίαση: Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε.
Ζαχαρώδη- Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ
Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -Φωτισµός: Καυκάς Α.Ε.
Ηλεκτρονικό εµπόριο: skroutz.gr
Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων: Lamda DevelopmentΛΑΜΔΑ +0,67%
Κόσµηµα - Ρολόι- Οπτικά: ROLEX EΛΛΑΣ
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.
Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις: Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS,
Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο ''Ελπίδα'', Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ.
Νεοφυείς επιχειρήσεις: Beat
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Νοσηλευτικά Ιδρύµατα-Διαγνωστικά Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών
Οικιακή καθαριότητα - Χαρτικά: ELAIS - UNILEVER HELLAS
Ποτά αλκοολούχα: Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Ποτά µη αλκοολούχα-Ροφήµατα: XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
Προσωπική περιποίηση: Κορρές Φυσικά Προϊόντα
Πρώτες ύλες και Υλικά κατασκευών: ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα
Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα: Σκλαβενίτης
Συγκοινωνίες-µεταφορές: Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.
Συµβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group
Τεχνολογία: Google Hellas
Τηλεπικοινωνίες: Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote
Τουρισµός: Λάµψα Α.Ε.
Τσιγάρα - Είδη Καπνιστού: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: ALPHA BANK
Ψυχαγωγία: Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

 

Η βραδιά κορυφώθηκε µε την απονοµή των ειδικών βραβείων. Τα φετινά ειδικά βραβεία δόθηκαν στην
Mercedes Benz Hellas, ως η εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυµία, ενώ η ''Χρυσή Νίκη''
δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης ως η Εταιρική Επωνυµία που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία,
ανεξαρτήτως κατηγορίας.
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Corporate Superbrand: Διάκριση για το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην κατηγορία ΜΜΕ
Το ΑΠΕ - ΜΠΕ έλαβε τη διάκριση Corporate Superbrand για τα έτη 2018-2019 στην κατηγορία ΜΜΕ, σε ειδική
εκδήλωση του θεσµού Superbrands, που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στην εκδήλωση
βραβεύθηκαν, ως κορυφαίες στην Ελλάδα 260 Εταιρικές Επωνυµίες, από 37 κλάδους της οικονοµίας µας.

Η επιλογή των εταιρειών που βραβεύτηκαν από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών
Επωνυµιών, έγινε µε τη διαδικασία της ψηφοφορίας από Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων και από το
καταναλωτικό κοινό κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης, η οποία διεξήχθη από την εταιρία Marc. 

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από συµβούλους επιχειρήσεων, στελέχη marketing, επικοινωνίας και
εταιρικής υπευθυνότητας και ανώτατα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων.  

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν:
1. Η Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας και η Δύναµη Φήµης
2. Η Αξιοπιστία και η Μακροχρόνια Συνέπεια
3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα στους τοµείς:  Αγορά (Ποιότητα & Τιµή Προϊόντος ή Υπηρεσίας), Εργασιακές
Σχέσεις (Σύννοµη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές), Κοινωνία (Χορηγικές, Πολιτισµικές &
Κοινωνικές Πρωτοβουλίες) και Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ βραβεύθηκε µαζί µε άλλες επτά εταιρείες ΜΜΕ.

Οι κλάδοι της οικονοµίας οι οποίοι επελέγησαν είναι:
Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Αυτοκίνητο - µοτοσυκλέτα
Γαλακτοκοµικά
Διαφήµιση - Δηµόσιες σχέσεις
Είδη διατροφής
Εκδοτικοί Οίκοι
Ένδυση - Υπόδηση
Ενέργεια
Εξοπλισµός σπιτιού
Ενέργεια
Εξοπλισµός σπιτιού
Έπιπλα
Έρευνα
Εστίαση
Ζαχαρώδη & Πρόσθετα µαγειρικής
Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά είδη - Φωτισµός
Ηλεκτρονικό Εµπόριο
Κατασκευές - Ανάπτυξη ακινήτων
Κόσµηµα - ρολόι - οπτικά
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης &Ψυχαγωγίας
Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις
Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Νοσηλευτικά Ιδρύµατα - Διαγνωστικά Κέντρα
Οικιακή Καθαριότητα - Χαρτικά
Ποτά αλκοολούχα
Ποτά µη αλκοολούχα - Ροφήµατα
Προσωπική περιποίηση
Πρώτες Ύλες & Υλικά Κατασκευών
Σούπερ Μάρκετ - Πολυκαταστήµατα
Συγκοινωνίες - Μεταφορές
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς Εταιρείες
Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Τουρισµός
Τσιγάρα - Είδη καπνιστού
Φάρµακα
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες - Τράπεζες
Ψηφιακές Υπηρεσίες
Ψυχαγωγία - Πολιτισµός
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Σχετικά  µε τον οργανισµό Superbrands:

Ο Οργανισµός Superbrands µε έδρα στο Λονδίνο, αποτελεί µια ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης και προβολής
του branding και κορυφαίων επωνυµιών προϊόντων και εταιρικών. Ο οµώνυµος θεσµών υλοποιείται από το
1995 στη Μεγάλη Βρετανία ενώ µέσω εθνικών αντιπροσωπειών έχει υλοποιηθεί σε περισσότερες από 90
χώρες σε όλο τον κόσµο. Στόχος του θεσµού σύµφωνα µε τους διοργανωτές είναι η προβολή της έννοιας
του branding στο ευρύ κοινό η συµβολή στην αναγνώριση της πολύπλευρης αξίας των επώνυµων προϊόντων
και υπηρεσιών και η ενηµέρωση του κοινού για την ιστορία, τις αξίες, τα επιτεύγµατα και την ταυτότητα
ορισµένων από τα πλέον δηµοφιλή brands της αγοράς.
Εκπρόσωπος των Superbrands στην Ελλάδα είναι η εταιρεία δηµοσίων σχέσεων και επιχειρησιακής
επικοινωνίας Συµεών Τσοµώκος Α.Ε. (SGT)
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Corporate Superbrand για τα έτη 2018-2019 το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην κατηγορία ΜΜΕ
Την διάκριση Corporate Superbrand για  τα  έτη 2018-2019, έλαβε το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην κατηγορία
ΜΜΕ, σε ειδική εκδήλωση του θεσµού Superbrands, που έγινε χθες στο Μέγαρο Μουσικής.
Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν, ως κορυφαίες στην Ελλάδα  260 Εταιρικές Επωνυµίες, από 37
κλάδους της οικονοµίας µας.

Την διάκριση Corporate Superbrand για τα έτη 2018-2019, έλαβε το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην κατηγορία ΜΜΕ, σε ειδική
εκδήλωση του θεσµού Superbrands, που έγινε χθες στο Μέγαρο Μουσικής. Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν,
ως κορυφαίες στην Ελλάδα 260 Εταιρικές Επωνυµίες, από 37 κλάδους της οικονοµίας µας.

Η επιλογή των βραβευθέντων εταιρειών, από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών
Επωνυµιών, έγινε µε την διαδικασία της ψηφοφορίας από Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων και από το
καταναλωτικό κοινό κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης, η οποία διεξήχθη από την εταιρία Marc. 

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από συµβούλους επιχειρήσεων, στελέχη marketing, επικοινωνίας και
εταιρικής υπευθυνότητας και ανώτατα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων.  

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν:
1. Η Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας και η Δύναµη Φήµης
2. Η Αξιοπιστία και η Μακροχρόνια Συνέπεια
3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα στους τοµείς:  Αγορά (Ποιότητα & Τιµή Προϊόντος ή Υπηρεσίας), Εργασιακές
Σχέσεις (Σύννοµη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές), Κοινωνία (Χορηγικές, Πολιτισµικές &
Κοινωνικές Πρωτοβουλίες) και Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ βραβεύθηκε µαζί µε άλλες 7 εταιρείες ΜΜΕ.

Οι κλάδοι της οικονοµίας οι οποίοι επελέγησαν είναι:
Ασφαλιστικές υπηρεσίες
Αυτοκίνητο - µοτοσυκλέτα
Γαλακτοκοµικά
Διαφήµιση - Δηµόσιες σχέσεις
Είδη διατροφής
Εκδοτικοί Οίκοι
Ένδυση - Υπόδηση
Ενέργεια
Εξοπλισµός σπιτιού
Ενέργεια
Εξοπλισµός σπιτιού
Έπιπλα
Έρευνα
Εστίαση
Ζαχαρώδη & Πρόσθετα µαγειρικής
Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά είδη - Φωτισµός
Ηλεκτρονικό Εµπόριο
Κατασκευές - Ανάπτυξη ακινήτων
Κόσµηµα - ρολόι - οπτικά
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης &Ψυχαγωγίας
Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις
Νεοφυείς Επιχειρήσεις
Νοσηλευτικά Ιδρύµατα - Διαγνωστικά Κέντρα
Οικιακή Καθαριότητα - Χαρτικά
Ποτά αλκοολούχα
Ποτά µη αλκοολούχα - Ροφήµατα
Προσωπική περιποίηση
Πρώτες Ύλες & Υλικά Κατασκευών
Σούπερ Μάρκετ - Πολυκαταστήµατα
Συγκοινωνίες - Μεταφορές
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς Εταιρείες
Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Τουρισµός
Τσιγάρα - Είδη καπνιστού
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Φάρµακα
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες - Τράπεζες
Ψηφιακές Υπηρεσίες
Ψυχαγωγία - Πολιτισµός

Ο Οργανισµός Superbrands µε έδρα στο Λονδίνο, αποτελεί µια ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης και προβολής
του branding και κορυφαίων επωνυµιών προϊόντων και εταιρικών. Ο οµώνυµος θεσµών υλοποιείται από το
1995 στη Μεγάλη Βρετανία ενώ µέσω εθνικών αντιπροσωπειών έχει υλοποιηθεί σε περισσότερες από 90
χώρες σε όλο τον κόσµο. Στόχος του θεσµού σύµφωνα µε τους διοργανωτές είναι η προβολή της έννοιας
του branding στο ευρύ κοινό η συµβολή στην αναγνώριση της πολύπλευρης αξίας των επώνυµων προϊόντων
και υπηρεσιών και η ενηµέρωση του κοινού για την ιστορία, τις αξίες, τα επιτεύγµατα και την ταυτότητα
ορισµένων από τα πλέον δηµοφιλή brands της αγοράς.
Εκπρόσωπος των Superbrands στην Ελλάδα είναι η εταιρεία δηµοσίων σχέσεων και επιχειρησιακής
επικοινωνίας Συµεών Τσοµώκος Α.Ε. (SGT)
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Τα κορυφαία brands στην Ελλάδα
Απονεµήθηκαν τα  βραβεία  Corporate Superbrands Greece 2018-2019

 

Με µεγάλη επιτυχία και µε τη συµµετοχή πληθώρας στελεχών του επιχειρηµατικού κόσµου,
πραγµατοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η Εκδήλωση Απονοµής των Βραβείων Corporate
Superbrands Greece 2018-2019, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

 

Σηµαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για
να τιµήσουν τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες που αναδείχθηκαν µέσα από αξιολόγηση Κριτικής
Επιτροπής και δηµοσκόπηση κοινής γνώµης.

 

Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν καταρχήν βραβεία στις εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή
έκδοση ''Corporate Superbrands 2018-2019'' δηλαδή στις: 
2happy,gr, Algosystems A.E., Candia Strom, ContactPigeon, Elpedison, Generation Y, Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group,
ΙsoplusSolgar, Knauf, Lamda Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas,
 SoftOne Technologies, Xerox Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας,
Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο, Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.

 

Στην συνέχεια απονεµήθηκαν βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθµολογία ανά
κατηγορία

 

Πιο αναλυτικά οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

 

Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Interamerican

 

Αυτοκίνητο: Mercedes Benz Ελλάς

 

Γαλακτοκοµικά: Γιώτης

 

Διαφήµιση - Δηµόσιες Σχέσεις: Ogilvy

 

Είδη διατροφής: Barilla Hellas A.E.

 

Εκδοτικοί Οίκοι: Ψυχογιός

 

Ένδυση-Υπόδηση: Lapin House

 

Eνέργεια: Eλληνικά Πετρέλαια

 

Εξοπλισµός Σπιτιού: 3Μ

 

Έπιπλα: Candia Strom

http://www.dealnews.gr/roi/item/261031-%CE%A4%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%B1-brands-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


http://www.dealnews.gr/

 Publication date: 04/06/2019 11:17

 Alexa ranking (Greece): 1962

 http://www.dealnews.gr/roi/item/261031-%CE%A4%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%...

 

Έρευνα: MRB HELLAS A.E.

 

Εστίαση: Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε.

 

Ζαχαρώδη- Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ

 

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -Φωτισµός: Καυκάς Α.Ε.

 

Ηλεκτρονικό εµπόριο: skroutz.gr

 

Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων: Lamda Development

 

Κόσµηµα - Ρολόι- Οπτικά: ROLEX EΛΛΑΣ

 

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.

 

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις: Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS,
Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο ''Ελπίδα'', Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ.

 

Νεοφυείς επιχειρήσεις: Beat

 

Νοσηλευτικά Ιδρύµατα-Διαγνωστικά Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών

 

Οικιακή καθαριότητα - Χαρτικά: ELAIS - UNILEVER HELLAS

 

Ποτά αλκοολούχα: Αθηναϊκή Ζυθοποιία

 

Ποτά µη αλκοολούχα-Ροφήµατα: XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

 

Προσωπική περιποίηση: Κορρές Φυσικά Προϊόντα

 

Πρώτες ύλες και Υλικά κατασκευών: ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα

 

Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα: Σκλαβενίτης

 

Συγκοινωνίες-µεταφορές: Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.

 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group
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Τεχνολογία: Google Hellas

 

Τηλεπικοινωνίες: Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote

 

Τουρισµός: Λάµψα Α.Ε.

 

Τσιγάρα - Είδη Καπνιστού: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

 

Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: ALPHA BANK

 

Ψυχαγωγία: Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

 

Η βραδιά κορυφώθηκε µε την απονοµή των ειδικών βραβείων. Τα φετινά ειδικά βραβεία δόθηκαν
στην Mercedes Benz Hellas, ως η εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυµία, ενώ η ''Χρυσή Νίκη''
δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης ως η Εταιρική Επωνυµία που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία,
ανεξαρτήτως κατηγορίας.
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Η βράβευση των Superbrands στην Ελλάδα
Με µεγάλη επιτυχία και µε τη συµµετοχή πληθώρας στελεχών του επιχειρηµατικού κόσµου,
πραγµατοποιήθηκε χθες Δευτέρα, 3 Ioυνίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η Εκδήλωση Απονοµής
των Βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Σηµαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για
να τιµήσουν τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες που αναδείχθηκαν µέσα από αξιολόγηση Κριτικής
Επιτροπής και δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την
αγορά και το εµπόριο στο κοκτέιλ που ακολούθησε µετά την απονοµή.

Την δική τους πινελιά στην εκδήλωση έβαλαν οι ηθοποιοί - stand up comedians, Λάµπρος Φισφής, Δηµήτρης
Μακαλιάς και Ζήσης Ρούµπος που εκτέλεσαν χρέη παρουσιαστών , ενώ µε τα ιδιαίτερα σκετς τους,
έβαλαν την... χιουµοριστική σφραγίδα τους και την έκαναν να ξεφύγει από τα καθιερωµένα.

Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν καταρχήν βραβεία στις εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή
έκδοση ''Corporate Superbrands 2018-2019'' δηλαδή στις: 2happy,gr, Algosystems A.E., Candia Strom,
ContactPigeon, Elpedison, Generation Y, Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, Ιsoplus Solgar, Knauf, Lamda
Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox
Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο,
Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.

Στην συνέχεια απονεµήθηκαν βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθµολογία ανά
κατηγορία

Πιο αναλυτικά οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Interamerican

Αυτοκίνητο: Mercedes Benz Ελλάς

Γαλακτοκοµικά: Γιώτης

Διαφήµιση - Δηµόσιες Σχέσεις: Ogilvy

Είδη διατροφής: Barilla Hellas A.E.

Εκδοτικοί Οίκοι: Ψυχογιός

Ένδυση-Υπόδηση: Lapin House

Eνέργεια: Eλληνικά  Πετρέλαια

Εξοπλισµός Σπιτιού: 3Μ

Έπιπλα: Candia Strom

Έρευνα: MRB HELLAS A.E.

Εστίαση: Γρηγόρης Μικρογεύµατα  Α.Ε.

Ζαχαρώδη- Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -Φωτισµός: Καυκάς Α.Ε.

Ηλεκτρονικό εµπόριο: skroutz.gr

Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων: Lamda Development

Κόσµηµα - Ρολόι- Οπτικά: ROLEX EΛΛΑΣ

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις: Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS,
Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο ''Ελπίδα'', Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ.
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Νεοφυείς επιχειρήσεις: Beat

Νοσηλευτικά Ιδρύµατα-Διαγνωστικά Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών

Οικιακή καθαριότητα - Χαρτικά: ELAIS - UNILEVER HELLAS

Ποτά αλκοολούχα: Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ποτά µη αλκοολούχα-Ροφήµατα: XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Προσωπική περιποίηση: Κορρές Φυσικά  Προϊόντα

Πρώτες ύλες και Υλικά κατασκευών: ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα

Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα: Σκλαβενίτης

Συγκοινωνίες-µεταφορές: Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.

Συµβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group

Τεχνολογία: Google Hellas

Τηλεπικοινωνίες: Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote

Τουρισµός: Λάµψα  Α.Ε.

Τσιγάρα - Είδη Καπνιστού: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: ALPHA BANK

Ψυχαγωγία: Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η βραδιά κορυφώθηκε µε την απονοµή των ειδικών βραβείων. Τα φετινά ειδικά βραβεία δόθηκαν στην
Mercedes Benz Hellas, ως η εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυµία, ενώ η ''Χρυσή Νίκη''
δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης ως η Εταιρική Επωνυµία που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία,
ανεξαρτήτως κατηγορίας.
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Για 6η φορά στην Ελλάδα βραβεύτηκαν τα Superbrands

Με µεγάλη επιτυχία και µε τη συµµετοχή πληθώρας στελεχών του επιχειρηµατικού κόσµου,
πραγµατοποιήθηκε χθες Δευτέρα, 3 Ioυνίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η Εκδήλωση
Απονοµής των Βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις
κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Σηµαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για
να τιµήσουν τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες που αναδείχθηκαν µέσα από αξιολόγηση Κριτικής
Επιτροπής και δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την
αγορά και το εµπόριο στο κοκτέιλ που ακολούθησε µετά την απονοµή.

Την δική τους πινελιά στην εκδήλωση έβαλαν οι ηθοποιοί - stand up comedians, Λάµπρος Φισφής,
Δηµήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούµπος που εκτέλεσαν χρέη παρουσιαστών , ενώ µε τα ιδιαίτερα
σκετς τους, έβαλαν την… χιουµοριστική σφραγίδα τους και την έκαναν να ξεφύγει από τα καθιερωµένα.

Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν καταρχήν βραβεία στις εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή
έκδοση ''Corporate Superbrands 2018-2019’’ δηλαδή στις: 2happy,gr, Algosystems A.E., Candia
Strom,ContactPigeon, Elpedison, Generation Y, Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, Ιsoplus Solgar, Knauf,
Lamda Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOneTechnologies,
Xerox Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης,
Πλαίσιο, Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.

Στην συνέχεια απονεµήθηκαν βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθµολογία ανά
κατηγορία

Πιο αναλυτικά  οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Interamerican
Αυτοκίνητο: Mercedes Benz Ελλάς
Γαλακτοκοµικά: Γιώτης
Διαφήµιση - Δηµόσιες Σχέσεις: Ogilvy
Είδη διατροφής: Barilla Hellas A.E.
Εκδοτικοί Οίκοι: Ψυχογιός
Ένδυση-Υπόδηση: Lapin House
Eνέργεια: Eλληνικά Πετρέλαια
Εξοπλισµός Σπιτιού: 3Μ
Έπιπλα: Candia Strom
Έρευνα: MRB HELLAS A.E.
Εστίαση: Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε.
Ζαχαρώδη- Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ
Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -Φωτισµός: Καυκάς Α.Ε.
Ηλεκτρονικό εµπόριο: skroutz.gr
Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων: Lamda Development
Κόσµηµα - Ρολόι- Οπτικά: ROLEX EΛΛΑΣ
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.
Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις: Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS,
Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο ''Ελπίδα'', Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα,
ΚΕΘΕΑ.
Νεοφυείς επιχειρήσεις: Beat
Νοσηλευτικά Ιδρύµατα-Διαγνωστικά Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών
Οικιακή καθαριότητα - Χαρτικά: ELAIS - UNILEVER HELLAS
Ποτά αλκοολούχα: Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Ποτά µη αλκοολούχα-Ροφήµατα: XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
Προσωπική περιποίηση: Κορρές Φυσικά Προϊόντα
Πρώτες ύλες και Υλικά κατασκευών: ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα
Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα: Σκλαβενίτης
Συγκοινωνίες-µεταφορές: Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.
Συµβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group
Τεχνολογία: Google Hellas
Τηλεπικοινωνίες: Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote
Τουρισµός: Λάµψα Α.Ε.
Τσιγάρα - Είδη Καπνιστού: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: ALPHA BANK
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Ψυχαγωγία: Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η βραδιά κορυφώθηκε µε την απονοµή των ειδικών βραβείων. Τα φετινά ειδικά βραβεία δόθηκαν στην
Mercedes Benz Hellas, ως η εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυµία, ενώ η ''Χρυσή Νίκη''
δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης ως η Εταιρική Επωνυµία που συγκέντρωσε την υψηλότερη
βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας.
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Ποια είναι τα µεγαλύτερα brands στην Ελλάδα
Με µεγάλη επιτυχία και µε τη συµµετοχή πληθώρας στελεχών του επιχειρηµατικού κόσµου,
πραγµατοποιήθηκε χθες Δευτέρα, 3 Ioυνίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η Εκδήλωση Απονοµής
των Βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Σηµαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για
να τιµήσουν τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες που αναδείχθηκαν µέσα από αξιολόγηση Κριτικής
Επιτροπής και δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την
αγορά και το εµπόριο στο κοκτέιλ που ακολούθησε µετά την απονοµή.

Την δική τους πινελιά στην εκδήλωση έβαλαν οι ηθοποιοί - stand up comedians, Λάµπρος Φισφής, Δηµήτρης
Μακαλιάς και Ζήσης Ρούµπος που εκτέλεσαν χρέη παρουσιαστών , ενώ µε τα ιδιαίτερα σκετς τους,
έβαλαν την… χιουµοριστική σφραγίδα τους και την έκαναν να ξεφύγει από τα καθιερωµένα.

Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν καταρχήν βραβεία στις εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή
έκδοση ''Corporate Superbrands 2018-2019’’ δηλαδή στις: 2happy,gr, Algosystems A.E., Candia Strom,
ContactPigeon, Elpedison, Generation Y, Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, Ιsoplus Solgar, Knauf, Lamda
Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox
Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο,
Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.

Στην συνέχεια απονεµήθηκαν βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθµολογία ανά
κατηγορία

Πιο αναλυτικά οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Interamerican
Αυτοκίνητο: Mercedes Benz Ελλάς
Γαλακτοκοµικά: Γιώτης
Διαφήµιση - Δηµόσιες Σχέσεις: Ogilvy
Είδη διατροφής: Barilla Hellas A.E.
Εκδοτικοί Οίκοι: Ψυχογιός
Ένδυση-Υπόδηση: Lapin House
Eνέργεια: Eλληνικά  Πετρέλαια
Εξοπλισµός Σπιτιού: 3Μ
Έπιπλα: Candia Strom
Έρευνα: MRB HELLAS A.E.
Εστίαση: Γρηγόρης Μικρογεύµατα  Α.Ε.
Ζαχαρώδη- Πρόσθετα  Μαγειρικής: ΙΟΝ
Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη -Φωτισµός: Καυκάς Α.Ε.
Ηλεκτρονικό εµπόριο: skroutz.gr
Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων: Lamda Development
Κόσµηµα  - Ρολόι- Οπτικά: ROLEX EΛΛΑΣ
Μέσα  Μαζικής Ενηµέρωσης: Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.
Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις: Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά
χωριά  SOS, Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο ''Ελπίδα '', Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας,
Γιατροί χωρίς σύνορα , ΚΕΘΕΑ.
Νεοφυείς επιχειρήσεις: Beat
Νοσηλευτικά  Ιδρύµατα-Διαγνωστικά  Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών
Οικιακή καθαριότητα  - Χαρτικά: ELAIS - UNILEVER HELLAS
Ποτά  αλκοολούχα: Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Ποτά  µη αλκοολούχα-Ροφήµατα: XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
Προσωπική περιποίηση: Κορρές Φυσικά  Προϊόντα
Πρώτες ύλες και Υλικά  κατασκευών: ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα
Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα: Σκλαβενίτης
Συγκοινωνίες-µεταφορές: Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.
Συµβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group
Τεχνολογία: Google Hellas
Τηλεπικοινωνίες: Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote
Τουρισµός: Λάµψα  Α.Ε.
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Τσιγάρα  - Είδη Καπνιστού: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: ALPHA BANK
Ψυχαγωγία: Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η βραδιά κορυφώθηκε µε την απονοµή των ειδικών βραβείων. Τα φετινά ειδικά βραβεία δόθηκαν στην
Mercedes Benz Hellas, ως η εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυµία, ενώ η ''Χρυσή Νίκη''
δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης ως η Εταιρική Επωνυµία που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία,
ανεξαρτήτως κατηγορίας.
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Η Algosystems ανακηρύχθηκε Superbrand για την αγορά της Πληροφορικής, για
το έτος 2018-2019!

Η Algosystems, αναδείχθηκε ανάµεσα στις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα στον κλάδο της
Πληροφορικής, στα πλαίσια του Παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας
για 6η φορά. Η βράβευση βασίζεται στα αποτελέσµατα έρευνας κοινής γνώµης και ψηφοφορίας κριτικής
επιτροπής µε κύριο γνώµονα την αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και τη δύναµη φήµης, την αξιοπιστία
και την µακροχρόνια συνέπεια.

Κατά τη διάρκεια της βράβευσης που διεξήχθη χθες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το βραβείο για την
Algosystems παρέλαβε η κ. Σοφία Ωρολογά, Marketing Communications Manager της εταιρίας, η οποία και
δήλωσε: “Με ιδιαίτερο σεβασµό και χαρά λαµβάνουµε τη διάκριση αυτή η οποία έρχεται ως επιβράβευση 
της ευρύτερης προσπάθειας που έχει κάνει η εταιρία µας στο δρόµο της µετεξέλιξης, της δηµιουργικής
ανάπτυξης και της εξωστρέφειας, βασισµένοι πάντα σταθερά στην ακεραιότητα και την επαγγελµατική
φιλοσοφία που µας διακρίνει εδώ και 33 χρόνια. Χαιρόµαστε που η αγορά αγκαλιάζει την προσπάθειά µας
αυτή και την ευχαριστούµε θερµά που µας βοηθά να διακριθούµε ως Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία και να
προχωρήσουµε ακόµα πιό µπροστά!»
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Ποια είναι τα µεγαλύτερα brands στην Ελλάδα
Με µεγάλη επιτυχία και µε τη συµµετοχή πληθώρας στελεχών του επιχειρηµατικού κόσµου,
πραγµατοποιήθηκε χθες Δευτέρα, 3 Ioυνίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Εκδήλωση Απονοµής
των Βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Σηµαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για
να τιµήσουν τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες που αναδείχθηκαν µέσα από αξιολόγηση Κριτικής
Επιτροπής και δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την
αγορά και το εµπόριο, στο κοκτέιλ που ακολούθησε µετά την απονοµή.

Τη δική τους πινελιά στην εκδήλωση έβαλαν οι ηθοποιοί - stand up comedians, Λάµπρος Φισφής, Δηµήτρης
Μακαλιάς και Ζήσης Ρούµπος, που εκτέλεσαν χρέη παρουσιαστών, ενώ µε τα ιδιαίτερα σκετς τους έβαλαν
τη... χιουµοριστική σφραγίδα τους και την έκαναν να ξεφύγει από τα καθιερωµένα.

Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν καταρχήν βραβεία στις εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή
έκδοση 'Corporate Superbrands 2018-2019, δηλαδή στις: 2happy.gr, Algosystems A.E., Candia Strom,
ContactPigeon, Elpedison, Generation Y, Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, Ιsoplus Solgar, Knauf, Lamda
Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox
Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο,
Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.

Στη συνέχεια απονεµήθηκαν βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθµολογία ανά κατηγορία.

Πιο αναλυτικά οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Interamerican
Αυτοκίνητο: Mercedes Benz Ελλάς
Γαλακτοκοµικά: Γιώτης
Διαφήµιση - Δηµόσιες Σχέσεις: Ogilvy
Είδη διατροφής: Barilla Hellas A.E.
Εκδοτικοί Οίκοι: Ψυχογιός
Ένδυση-Υπόδηση: Lapin House
Eνέργεια: Eλληνικά  Πετρέλαια
Εξοπλισµός Σπιτιού: 3Μ
Έπιπλα: Candia Strom
Έρευνα: MRB HELLAS A.E.
Εστίαση: Γρηγόρης Μικρογεύµατα  Α.Ε.
Ζαχαρώδη- Πρόσθετα  Μαγειρικής: ΙΟΝ
Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη -Φωτισµός: Καυκάς Α.Ε.
Ηλεκτρονικό εµπόριο: skroutz.gr
Κατασκευές - Ανάπτυξη Ακινήτων: Lamda Development
Κόσµηµα  - Ρολόι - Οπτικά: ROLEX EΛΛΑΣ
Μέσα  Μαζικής Ενηµέρωσης: Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.
Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις: Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά
χωριά  SOS, Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο ''Ελπίδα '', Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας,
Γιατροί χωρίς σύνορα , ΚΕΘΕΑ.
Νεοφυείς επιχειρήσεις: Beat
Νοσηλευτικά  Ιδρύµατα-Διαγνωστικά  Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών
Οικιακή καθαριότητα  - Χαρτικά: ELAIS - UNILEVER HELLAS
Ποτά  αλκοολούχα: Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Ποτά  µη αλκοολούχα-Ροφήµατα: XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
Προσωπική περιποίηση: Κορρές Φυσικά  Προϊόντα
Πρώτες ύλες και Υλικά  κατασκευών: ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα
Σουπερµάρκετ - Πολυκαταστήµατα: Σκλαβενίτης
Συγκοινωνίες-µεταφορές: Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.
Συµβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group
Τεχνολογία: Google Hellas
Τηλεπικοινωνίες: Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote
Τουρισµός: Λάµψα  Α.Ε.
Τσιγάρα  - Είδη Καπνιστού: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
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Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: ALPHA BANK
Ψυχαγωγία: Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η βραδιά κορυφώθηκε µε την απονοµή των ειδικών βραβείων. Τα φετινά ειδικά βραβεία δόθηκαν στη
Mercedes Benz Hellas, ως η εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυµία, ενώ η «Χρυσή Νίκη»
δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης, ως η Εταιρική Επωνυµία που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία,
ανεξαρτήτως κατηγορίας.
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Η Algosystems ανακηρύχθηκε Superbrand για την αγορά της Πληροφορικής, για
το έτος 2018-2019!

Η Algosystems, αναδείχθηκε ανάµεσα στις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα στον κλάδο της
Πληροφορικής, στα πλαίσια του Παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας
για 6η φορά. Η βράβευση βασίζεται στα αποτελέσµατα έρευνας κοινής γνώµης και ψηφοφορίας κριτικής
επιτροπής µε κύριο γνώµονα την αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και τη δύναµη φήµης, την αξιοπιστία
και την µακροχρόνια συνέπεια. Κατά τη διάρκεια της βράβευσης που διεξήχθη χθες στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, το βραβείο για την Algosystems παρέλαβε η κ. Σοφία Ωρολογά, Marketing Communications Manager
της εταιρίας, η οποία και δήλωσε: "Με ιδιαίτερο σεβασµό και χαρά λαµβάνουµε τη διάκριση αυτή η οποία
έρχεται ως επιβράβευση της ευρύτερης προσπάθειας που έχει κάνει η εταιρία µας στο δρόµο της
µετεξέλιξης, της δηµιουργικής ανάπτυξης και της εξωστρέφειας, βασισµένοι πάντα σταθερά στην
ακεραιότητα και την επαγγελµατική φιλοσοφία που µας διακρίνει εδώ και 33...
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Alpha Bank: Βραβεύτηκε ως το µεγαλύτερο brand στην Ελλάδα
Με µεγάλη επιτυχία και
µε τη συµµετοχή
πληθώρας στελεχών του
επιχειρηµατικού κόσµου,
πραγµατοποιήθηκε χθες
Δευτέρα, 3 Ioυνίου 2019,
στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, η Εκδήλωση
Απονοµής των Βραβείων
Corporate Superbrands
Greece 2018-2019, στην
οποία τιµήθηκαν πολλές
από τις κορυφαίες
εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη
χώρα µας, σε όλο το
φάσµα της οικονοµίας.

Σηµαντικοί εκπρόσωποι
της επιχειρηµατικής
κοινότητας της χώρας

έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για να τιµήσουν τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες που αναδείχθηκαν
µέσα από αξιολόγηση Κριτικής Επιτροπής και δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, ενώ είχαν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν απόψεις για την αγορά και το εµπόριο, στο κοκτέιλ που ακολούθησε µετά την απονοµή.

Τη δική τους πινελιά στην εκδήλωση έβαλαν οι ηθοποιοί - stand up comedians, Λάµπρος Φισφής, Δηµήτρης
Μακαλιάς και Ζήσης Ρούµπος, που εκτέλεσαν χρέη παρουσιαστών, ενώ µε τα ιδιαίτερα σκετς τους έβαλαν
τη... χιουµοριστική σφραγίδα τους και την έκαναν να ξεφύγει από τα καθιερωµένα.

Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν καταρχήν βραβεία στις εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή
έκδοση 'Corporate Superbrands 2018-2019, δηλαδή στις: 2happy.gr, Algosystems A.E., Candia Strom,
ContactPigeon, Elpedison, Generation Y, Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, Ιsoplus Solgar, Knauf, Lamda
Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox
Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο,
Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.

Στη συνέχεια απονεµήθηκαν βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθµολογία ανά κατηγορία.

Πιο αναλυτικά οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Interamerican
Αυτοκίνητο: Mercedes Benz Ελλάς
Γαλακτοκοµικά: Γιώτης
Διαφήµιση - Δηµόσιες Σχέσεις: Ogilvy
Είδη διατροφής: Barilla Hellas A.E.
Εκδοτικοί Οίκοι: Ψυχογιός
Ένδυση-Υπόδηση: Lapin House
Eνέργεια: Eλληνικά  Πετρέλαια
Εξοπλισµός Σπιτιού: 3Μ
Έπιπλα: Candia Strom
Έρευνα: MRB HELLAS A.E.
Εστίαση: Γρηγόρης Μικρογεύµατα  Α.Ε.
Ζαχαρώδη- Πρόσθετα  Μαγειρικής: ΙΟΝ
Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη -Φωτισµός: Καυκάς Α.Ε.
Ηλεκτρονικό εµπόριο: skroutz.gr
Κατασκευές - Ανάπτυξη Ακινήτων: Lamda Development
Κόσµηµα  - Ρολόι - Οπτικά: ROLEX EΛΛΑΣ
Μέσα  Μαζικής Ενηµέρωσης: Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.
Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις: Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά
χωριά  SOS, Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο ''Ελπίδα '', Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας,
Γιατροί χωρίς σύνορα , ΚΕΘΕΑ.
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Γιατροί χωρίς σύνορα , ΚΕΘΕΑ.
Νεοφυείς επιχειρήσεις: Beat
Νοσηλευτικά  Ιδρύµατα-Διαγνωστικά  Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών
Οικιακή καθαριότητα  - Χαρτικά: ELAIS - UNILEVER HELLAS
Ποτά  αλκοολούχα: Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Ποτά  µη αλκοολούχα-Ροφήµατα: XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
Προσωπική περιποίηση: Κορρές Φυσικά  Προϊόντα
Πρώτες ύλες και Υλικά  κατασκευών: ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα
Σουπερµάρκετ - Πολυκαταστήµατα: Σκλαβενίτης
Συγκοινωνίες-µεταφορές: Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.
Συµβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group
Τεχνολογία: Google Hellas
Τηλεπικοινωνίες: Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote
Τουρισµός: Λάµψα  Α.Ε.
Τσιγάρα  - Είδη Καπνιστού: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: ALPHA BANK
Ψυχαγωγία: Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η βραδιά κορυφώθηκε µε την απονοµή των ειδικών βραβείων. Τα φετινά ειδικά βραβεία δόθηκαν στη
Mercedes Benz Hellas, ως η εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυµία, ενώ η «Χρυσή Νίκη»
δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης, ως η Εταιρική Επωνυµία που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία,
ανεξαρτήτως κατηγορίας.
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Νέα σπουδαία διάκριση για τις Μινωικές γραµµές! “Εταιρεία µε την κορυφαία
εταιρική επωνυµία”

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την “ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ” –
Corporate Superbrands 2018-2019

 

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία  “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία  µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία  «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο
χώρο της ακτοπλοΐας.

 

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

 

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου
κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

 

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 – 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία
συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν

https://www.eparxies.gr/nea-spoydaia-diakrisi-gia-tis-minoikes-grammes-quot-etaireia-me-tin-koryfaia-etairiki-eponymia-quot/


http://eparxies.gr/

 Publication date: 04/06/2019 14:34

 Alexa ranking (Greece): 2491

 https://www.eparxies.gr/nea-spoydaia-diakrisi-gia-tis-minoikes-grammes-quot-etair...

ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

https://www.eparxies.gr/nea-spoydaia-diakrisi-gia-tis-minoikes-grammes-quot-etaireia-me-tin-koryfaia-etairiki-eponymia-quot/


http://www.zarpanews.gr/

 Publication date: 04/06/2019 14:47

 Alexa ranking (Greece): 429

 https://www.zarpanews.gr/minoikes-grammes-i-aktoploiki-etaireia-me-tin-koryfaia-...

Μινωικές Γραµµές: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την “Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία” – Corporate Superbrands 2018-2019

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας.

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019. Η
τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου
κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 – 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία
συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και
το έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και
τη Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent,
όλα τα πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.
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Νέα βράβευση για τις Μινωικές γραµµές διαβαστε επισης

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας.                  Η τελετή βράβευσης
πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.
Όπως επισηµαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρίας: «Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012,
2016 – 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν
υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα
στην κορυφή της προτίµησης και της εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας
που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας».

Μινωικές Γραµµές

διαβαστε επισης
Συµπληρώστε την παρακάτω φόρµα µε τα στοιχεία και το µήνυµά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια µε υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόµενο που η συντακτική οµάδα κρίνει πως
δεν προσφέρουν στο γόνιµο διάλογο, δεν θα δηµοσιεύονται. Παρακαλούµε να αποφεύγετε τα greeklish.
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Μεταξύ των κορυφαίων brands της ελληνικής αγοράς οι Μινωικές Γραµµές
Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην
κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας.

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«Κορυφαία Επωνυµία» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας. Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03
Ιουνίου 2019. Οπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα
σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται
κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα. Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-
2019) αναδεικνύονται νικητές στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα
ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην
κορυφή της προτίµησης και της εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που
καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα. Με τα υπερπολυτελή και
υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν ποιοτική και ασφαλή
µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον Πειραιά, το Ηράκλειο και
τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη Μύκονο, όπως και τις
γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα πλοία του Οµίλου
Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.
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Μινωικές Γραµµές: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την «Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία»

Σε μια  λαμπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για  έκτη χρονιά  τα  διεθνούς κύρους Βραβεία
“Corporate Superbrands 2018-2019”, οι Μινωικές Γραμμές αναδείχτηκαν για  ακόμα  μια  φορά  η
εταιρεία  με την «Κορυφαία  Επωνυμία» στην κατηγορία  «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο
συγκεκριµένα  στο χώρο της ακτοπλοΐας.

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιμητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις Μινωικές Γραμμές λόγω του μεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι Μινωικές Γραμμές για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην
κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγμα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς
εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίμησης και της εμπιστοσύνης του
επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έμψυχο δυναμικό
της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι Μινωικές Γραμμές, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά με τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά με τη Μήλο, το Ηράκλειο με τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραμμές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

https://flashnews.gr/post/391603/minwikes-grammes-h-aktoplo-kh-etaireia-me-thn-koryfaia-etairikh-epwnymia
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Νέα βράβευση για τις Μινωικές γραµµές
Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία "Corporate
Superbrands 2018-2019", οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας. Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.
Όπως επισηµαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρίας: «Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012,
2016 – 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν
υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα
στην κορυφή της προτίµησης και της εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας
που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας».

https://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/nautilia/401850-nea-brabeisi-gia-tis-minoikes-grammes
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Μινωικές Γραµµές: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την «Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία»

Οι Μινωικές Γραµµές για  τρίτη φορά  αναδεικνύονται νικητές στην κατηγορία  τους

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι Μινωικές Γραµµές αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«Κορυφαία Επωνυµία» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας.

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις Μινωικές Γραµµές λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι Μινωικές Γραµµές για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην
κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς
εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της εµπιστοσύνης του
επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό
της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι Μινωικές Γραµµές, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

https://www.neakriti.gr/article/kriti/1547185/minoikes-grammes-i-aktoploiki-etaireia-me-tin-korufaia-etairiki-eponumia/
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Βραβεία Superbrands για τις κορυφαίες εταιρείες
Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πληθώρας στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου,
πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα, 3 Ioυνίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η Εκδήλωση
Απονομής των Βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, στην οποία τιμήθηκαν πολλές από τις
κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Σημαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για
να τιμήσουν τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμίες που αναδείχθηκαν μέσα από αξιολόγηση Κριτικής
Επιτροπής και δημοσκόπηση κοινής γνώμης, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την
αγορά και το εµπόριο στο κοκτέιλ που ακολούθησε µετά την απονοµή.

Την δική τους πινελιά στην εκδήλωση έβαλαν οι ηθοποιοί - stand up comedians, Λάμπρος Φισφής,
Δημήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούμπος που εκτέλεσαν χρέη παρουσιαστών, ενώ με τα ιδιαίτερα
σκετς τους, έβαλαν την… χιουµοριστική σφραγίδα τους και την έκαναν να ξεφύγει από τα καθιερωµένα.

Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν καταρχήν βραβεία στις εταιρείες που συμμετείχαν στην Ειδική Πολυτελή
έκδοση ''Corporate Superbrands 2018-2019’’ δηλαδή στις:  2happy,gr, Algosystems A.E., Candia Strom,
ContactPigeon, Elpedison, Generation Y, Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, Ιsoplus Solgar, Knauf, Lamda
Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox
Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρμπα Στάθης, Πλαίσιο,
Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.

Στην συνέχεια απονεμήθηκαν βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθμολογία ανά
κατηγορία

Πιο αναλυτικά  οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Interamerican
Αυτοκίνητο: Mercedes Benz Ελλάς
Γαλακτοκοµικά: Γιώτης
Διαφήµιση - Δηµόσιες Σχέσεις: Ogilvy
Είδη διατροφής: Barilla Hellas A.E.
Εκδοτικοί Οίκοι: Ψυχογιός
Ένδυση-Υπόδηση: Lapin House
Eνέργεια: Eλληνικά Πετρέλαια
Εξοπλισµός Σπιτιού: 3Μ
Έπιπλα: Candia Strom
Έρευνα: MRB HELLAS A.E.
Εστίαση: Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε.
Ζαχαρώδη- Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ
Hλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -Φωτισµός: Καυκάς Α.Ε.
Ηλεκτρονικό εµπόριο: skroutz.gr
Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων: Lamda Development
Κόσµηµα - Ρολόι- Οπτικά: ROLEX EΛΛΑΣ
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.
Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις: Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS,
Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο ''Ελπίδα'', Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ.
Νεοφυείς επιχειρήσεις: Beat
Νοσηλευτικά Ιδρύµατα-Διαγνωστικά Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών
Οικιακή καθαριότητα - Χαρτικά: ELAIS - UNILEVER HELLAS
Ποτά αλκοολούχα: Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Ποτά µη αλκοολούχα-Ροφήµατα: XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
Προσωπική περιποίηση: Κορρές Φυσικά Προϊόντα
Πρώτες ύλες και Υλικά κατασκευών: ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα
Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα: Σκλαβενίτης
Συγκοινωνίες-µεταφορές: Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.
Συµβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group
Τεχνολογία: Google Hellas
Τηλεπικοινωνίες: Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote
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Τουρισµός: Λάµψα Α.Ε.
Τσιγάρα - Είδη Καπνιστού: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: ALPHA BANK
Ψυχαγωγία: Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η βραδιά κορυφώθηκε µε την απονοµή των ειδικών βραβείων. Τα φετινά ειδικά βραβεία δόθηκαν στην
Mercedes Benz Hellas, ως η εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυµία, ενώ η ''Χρυσή Νίκη''
δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης ως η Εταιρική Επωνυµία που συγκέντρωσε την υψηλότερη
βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας.
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την “ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ”

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς
κύρους Βραβεία “Corporate Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την «ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο
συγκεκριµένα στο χώρο της ακτοπλοΐας.

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους του θεσµού, ο οποίος
πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-
2019) αναδεικνύονται νικητές στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι
αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς
εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της
προτίµησης και της εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της
σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο
δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν ποιοτική και ασφαλή µεταφορά
ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη
Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη Μύκονο, όπως και τις γραµµές
Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα
τα πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας
µας.

https://www.cretalive.gr/crete/minoikes-grammes-h-aktoploikh-etaireia-me-thn-koryfaia-etairikh-eponymia-940503
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ICAP: Πρώτη στην κατηγορία «Σύµβουλοι Επιχειρήσεων»

Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά, ως ένα από τα κορυφαία Corporate SUPERBRANDS στην
Ελλάδα (2019), αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες»,
όπως το 2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσηµης τελετής, στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία
περισσοτέρων των 300 Ανωτάτων Στελεχών.

Πρόκειται για µια κορυφαία διάκριση, από τον οµώνυµο διεθνώς καταξιωµένο Θεσµό Branding, που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες και είχε στόχο να αναδείξει ανάµεσα από 1.500 εταιρικές επωνυµίες τις
ηγέτιδες εταιρίες, αφενός µετά από βαθµολογία της κριτικής επιτροπής και αφετέρου µετά από
δηµοσκόπηση προς το καταναλωτικό κοινό, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Αναγνωσιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης,
β) Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια,
γ) Ποιότητα, τιµή, ασφάλεια, προϊόντων/υπηρεσιών και
δ) Εταιρική Υπευθυνότητα.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του οµίλου εταιρειών ΙCAP, παρέλαβε
το βραβείο και δήλωσε σχετικά: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που για τέταρτη συνεχή χρονιά η ICAP
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως SUPERBRAND, και µάλιστα ως πρώτη (1η) στην ευρύτερη κατηγορία
των Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Η διπλή αυτή διάκριση, λαµβάνει µεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι το
brand της ICAP που ιδρύθηκε πριν από 55 χρόνια, προηγείται στην αναγνωρισιµότητα και εµπιστοσύνη του
επιχειρηµατικού κόσµου, από σηµαντικές διεθνείς εταιρείες µε παγκόσµιας εµβέλειας brands. Οι εταιρείες
ICAP έχουν επιτύχει ταχεία και πολλαπλή πρόοδο τα τελευταία χρόνια και φέτος στοχεύουµε συνολικά, σε
Έσοδα €100 εκατ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους τους 1.100 εργαζοµένους µας για τις πολλές
µας επιτυχίες αλλά και την προσήλωσή τους στο στόχο µας, να παρέχουµε αξιόπιστες και υψηλής αξίας
λύσεις στους πελάτες µας, αλλά και για την δέσµευσή τους για την υλοποίηση της πολιτικής µας για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

Τι είναι τα  Superbrands?
O θεσµός των Superbrands στοχεύει στην προώθηση του branding και στην επιβράβευση των κορυφαίων
επωνυµιών (brands) κάθε χώρας. Στόχος του διαγωνισµού "Superbrands" είναι η επιβράβευση και προβολή
των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών µαρκών, προϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγών και η
ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δηµιουργία και τοποθέτηση στην αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν
πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να κερδίζουν την εµπιστοσύνη τους. Στην Ελλάδα ο
διαγωνισµός διενεργείται από το 2005 και φέτος διεξάγεται για 6η φορά.

https://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/epixeiriseis/401854-icap-proti-stin-katigoria-%C2%ABsimbouloi-epixeiriseon%C2%BB
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Μεταξύ των κορυφαίων brands της ελληνικής αγοράς οι Μινωικές Γραµµές
Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«Κορυφαία Επωνυµία» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας.

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Οπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για
τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο
χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για  τρίτη φορά  (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία
συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

http://sofokleous10.gr/index.php/bussines/item/235170-metaksy-ton-koryfaion-brands-tis-ellinikis-agoras-oi-minoikes-grammes
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Μινωικές Γραµµές: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την "κορυφαία εταιρική
επωνυµία"

Κρήτη

Μινωικές Γραµµές: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε
την "κορυφαία εταιρική επωνυµία"
04.06.2019 - 15:23
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Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας.                                                               
 
Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.
 
Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.
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Οι Μινωικές Γραµµές για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία
συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

µινωικές γραµµές
Ακτοπλοϊκή Εταιρεία
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Μια ακόµα σηµαντική διάκριση για τις Μινωικές Γραµµές

Powered by Ads Pro

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας.

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 – 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία
συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

https://e-mesara.gr/mia-akoma-simantiki-diakrisi-gia-tis-minoikes-grammes/
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Μινωϊκές Γραµµές: Διακρίθηκε στα Corporate Superbrands

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας. 

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην
κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς
εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της εµπιστοσύνης του
επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό
της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

http://www.fmvoice.gr/index.php/epixeiriseis/eisigmenes/item/219653-minoikes-grammes-diakrithike-sta-corporate-superbrands
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Μινωικές Γραµµές: Διάκριση στα βραβεία Corporate Superbrands

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ 

Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα
λιµάνια της χώρας µας.Εκτύπωση ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΚΡΗΤΗ 31 λεπτά πριν

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Σχετικές Μετοχές: ΜΙΝΟΑ Tagged under: Μινωικές Γραµµές - Corporate Superbrands - βραβεία

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

http://www.palo.gr/eidhseis-ellada/metaksy-twn-koryfaiwn-brands-tis-ellinikis-agoras-oi-minwikes-grammes/22082086/
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Μινωικές Γραµµές: Διάκριση στα βραβεία Corporate Superbrands

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας.  

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην
κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς
εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της εµπιστοσύνης του
επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό
της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

https://www.reporter.gr/Eidhseis/%CE%9Daytilia/388603-Minwikes-Grammes-Diakrish-sta-brabeia-Corporate-Superbrands?utm_source=feedburner&utm_medium=Feed&utm_campaign=allnewsfeed


https://economico.gr/

 Publication date: 04/06/2019 15:38

 Alexa ranking (Greece): 2124

 https://economico.gr/allo-ena-vraveio-apespasan-oi-minoikes-grammes-apo-ta-quo...

Άλλο ένα βραβείο απέσπασαν οι Μινωϊκές Γραµµές από τα "Corporate
Superbrands 2018-2019"

Στα  διεθνούς κύρους Βραβεία  «Corporate Superbrands 2018-2019», οι Μινωϊκές Γραµµές αναδείχτηκαν
για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την «ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές».

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα  σηµαντική για  τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του
µεγάλου κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Όπως επισηµαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρίας: «Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά
(2011 – 2012, 2016 – 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι
αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της
βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της
σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα  υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία  που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ,
προσφέρουν ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά
µε τον Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο
και τη Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent,
όλα τα πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας».

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα  νέα , ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

https://economico.gr/allo-ena-vraveio-apespasan-oi-minoikes-grammes-apo-ta-quot-corporate-superbrands-2018-2019-quot/
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ :Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την “ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ” - Corporate Superbrands 2018-2019

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας. Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03
Ιουνίου 2019.Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του
µεγάλου κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην κατηγορία
τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς
εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της εµπιστοσύνης του
επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό
της, σε στεριά και θάλασσα. Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το
Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη
Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα,
εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της
χώρας µας.

http://www.theseanation.gr/%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8A%CE%B1/%CE%BD%CE%B5%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8A%CE%B1%CF%83/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/43850-%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%83-%CE%B7-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%E2%80%9C%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CF%89%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%B1%E2%80%9D-corporate-superbrands-2018-2019.html
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Η ICAP Corporate Superbrand 2019

Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά, ως ένα από τα κορυφαία Corporate SUPERBRANDS στην
Ελλάδα (2019), αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες»,
όπως το 2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσηµης τελετής, στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία
περισσοτέρων των 300 Ανωτάτων Στελεχών.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του οµίλου εταιρειών ΙCAP, παρέλαβε το
βραβείο και δήλωσε σχετικά: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που για τέταρτη συνεχή χρονιά η ICAP
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως SUPERBRAND, και µάλιστα ως πρώτη (1η) στην ευρύτερη κατηγορία
των Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Η διπλή αυτή διάκριση, λαµβάνει µεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι το
brand της ICAP που ιδρύθηκε πριν από 55 χρόνια, προηγείται στην αναγνωρισιµότητα και εµπιστοσύνη του
επιχειρηµατικού κόσµου, από σηµαντικές διεθνείς εταιρείες µε παγκόσµιας εµβέλειας brands. Οι εταιρείες
ICAP έχουν επιτύχει ταχεία και πολλαπλή πρόοδο τα τελευταία χρόνια και φέτος στοχεύουµε συνολικά, σε
Έσοδα €100 εκατ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους τους 1.100 εργαζοµένους µας για τις πολλές
µας επιτυχίες αλλά και την προσήλωσή τους στο στόχο µας, να παρέχουµε αξιόπιστες και υψηλής αξίας
λύσεις στους πελάτες µας, αλλά και για την δέσµευσή τους για την υλοποίηση της πολιτικής µας για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

https://www.businessnews.gr/article/145518/i-icap-corporate-superbrand-2019
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Η ICAP Corporate Superbrand 2019

Πρώτη στην κατηγορία «Σύµβουλοι Επιχειρήσεων», για τρίτη φορά

 
Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά , ως ένα από τα κορυφαία Corporate SUPERBRANDS στην
Ελλάδα (2019), αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία «Συµβουλευτικές
Υπηρεσίες», όπως το 2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσηµης τελετής, στο Μέγαρο Μουσικής,
παρουσία περισσοτέρων των 300 Ανωτάτων Στελεχών.

Πρόκειται για µια κορυφαία διάκριση, από τον οµώνυµο διεθνώς καταξιωµένο Θεσµό Branding, που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες και είχε στόχο να αναδείξει ανάµεσα από 1.500 εταιρικές επωνυµίες τις
ηγέτιδες εταιρίες, αφενός µετά  από βαθµολογία  της κριτικής επιτροπής και αφετέρου µετά από
δηµοσκόπηση προς το καταναλωτικό κοινό, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Αναγνωσιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης,

β) Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια,

γ) Ποιότητα, τιµή, ασφάλεια, προϊόντων/υπηρεσιών και

δ) Εταιρική Υπευθυνότητα.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του οµίλου εταιρειών ΙCAP, παρέλαβε
το βραβείο και δήλωσε σχετικά: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που για τέταρτη συνεχή χρονιά η ICAP
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως SUPERBRAND, και µάλιστα ως πρώτη (1η) στην ευρύτερη
κατηγορία των Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Η διπλή αυτή διάκριση, λαµβάνει µεγαλύτερη αξία από
το γεγονός ότι το brand της ICAP  που ιδρύθηκε πριν από 55 χρόνια, προηγείται στην αναγνωρισιµότητα
και εµπιστοσύνη του επιχειρηµατικού κόσµου, από σηµαντικές διεθνείς εταιρείες µε παγκόσµιας
εµβέλειας brands. Οι εταιρείες ICAP έχουν επιτύχει ταχεία και πολλαπλή πρόοδο τα τελευταία χρόνια
και φέτος στοχεύουµε συνολικά, σε Έσοδα €100 εκατ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους τους
1.100 εργαζοµένους µας για τις πολλές µας επιτυχίες αλλά και την προσήλωσή τους στο στόχο µας, να
παρέχουµε αξιόπιστες και υψηλής αξίας λύσεις στους πελάτες µας, αλλά και για την δέσµευσή τους
για την υλοποίηση της πολιτικής µας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

 
Τι είναι τα Superbrands?

O θεσµός των Superbrands στοχεύει στην προώθηση του branding και στην επιβράβευση των κορυφαίων
επωνυµιών (brands) κάθε χώρας. Στόχος του διαγωνισµού “Superbrands” είναι η επιβράβευση και προβολή
των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών µαρκών, προϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγών και η
ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δηµιουργία και τοποθέτηση στην αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν
πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να κερδίζουν την εµπιστοσύνη τους. Στην Ελλάδα ο
διαγωνισµός διενεργείται από το 2005 και φέτος διεξάγεται για 6η φορά.

http://www.mywaypress.gr/%ce%b7-icap-corporate-superbrand-2019/
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Ειδήσεις H One Team βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά Superbrand
Στη χθεσινή λαµπερή βραδιά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κατά την απονοµή των
βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019...

http://www.mykosmos.gr/loc_mk/news/economy/5672748/h-one-team-brabeuthke-gia-deuterh-sunexomenh-fora-superbrand.htm
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H One Team βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά Superbrand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ποια είναι τα µεγαλύτερα brands στην Ελλάδα - Τα βραβεία Corporate
Superbrands

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ 

Εκδοτικοί Οίκοι: Ψυχογιός Ένδυση-Υπόδηση: Lapin House Eνέργεια: Eλληνικά Πετρέλαια Εξοπλισµός
Σπιτιού: 3Μ Έπιπλα: Candia Strom Έρευνα: MRB HELLAS A.E.

Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων: Lamda DevelopmentΛΑΜΔΑ +0,67% Κόσµηµα - Ρολόι- Οπτικά: ROLEX
EΛΛΑΣ Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις: Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS,
Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο ''Ελπίδα'', Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ.

Ζαχαρώδη- Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -Φωτισµός: Καυκάς Α.Ε.

http://www.palo.gr/epixeirhmatika-nea/poia-einai-ta-megalytera-brands-stin-ellada-ta-vraveia-corporate-superbrands/22080010/
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Μινωικές Γραµµές: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την «Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία»

Σε μια λαμπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία  “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόμα μια φορά η εταιρεία  με την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία  «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριμένα στο
χώρο της ακτοπλοΐας.                                                               

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιμητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του μεγάλου
κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 – 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγμα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία
συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίμησης και της
εμπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά με τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά με τη Μήλο, το Ηράκλειο με τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραμμές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

https://www.inotos.gr/kriti/minoikes-grammes-i-aktoploiki-etaireia-me-tin-quot-koryfaia-etairiki-eponymia-quot/
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Μινωικές Γραµµές: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την «Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία»

Η εταιρεία µε την «Κορυφαία Επωνυµία» αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά οι Μινωικές Γραµµές
Η εταιρεία  µε την «Κορυφαία  Επωνυµία» στην κατηγορία  «Συγκοινωνίες/Μεταφορές», και
πιο συγκεκριµένα  στον χώρο της ακτοπλοΐας, αναδείχτηκαν για  ακόµα  µια  φορά  οι
Μινωικές Γραµµές, σε µια  λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για  έκτη χρονιά  τα  διεθνούς
κύρους Βραβεία  «Corporate Superbrands 2018-2019».
Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.
Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις Μινωικές Γραµµές, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.
Οι Μινωικές Γραµµές για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην
κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. 
Η εταιρεία συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.
Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι Μινωικές Γραµµές, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. 
Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα
λιµάνια της χώρας µας.

www.bankingnews.gr

http://bankingnews.gr/index.php?id=429196


http://hania.news/

 Publication date: 04/06/2019 16:05

 Alexa ranking (Greece): 2698

 http://hania.news/2019/06/04/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b2%cf%81%ce%ac%c...

Νέα βράβευση για τις Μινωικές Γραµµές
Ως εταιρεία  µε την «ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία  «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και
πιο συγκεκριµένα  στο χώρο της ακτοπλοΐας, αναδείχτηκαν για  τρίτη φορά  οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ, σε εκδήλωση που διοργάνωσαν για  έκτη χρονιά  τα  Βραβεία  “Corporate Superbrands
2018-2019”.

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο
χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 – 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία
συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας».

http://hania.news/2019/06/04/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ad%cf%82/
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H One Team βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά Superbrand

Στη χθεσινή λαµπερή βραδιά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κατά την απονοµή των
βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, η One Team απέσπασε τη µεγάλη τιµητική διάκριση του
Superbrand στον τοµέα Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων για δεύτερη συνεχόµενη φορά, αποδεικνύοντας
ότι η ηθική, η σταθερότητα, η προσήλωση στους στόχους και η αγαστή συνεργασία µε τους πελάτες κάτω
από τη φιλοσοφία «One Team» είναι αυτά που κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει, ανεβάζοντάς την στο
βάθρο των Superbrands.

«Η κατάκτηση της κορυφής είναι µία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες. Η παραµονή όµως σ’ αυτήν
αποτελεί δικαίωση και ακόµη µεγαλύτερο επίτευγµα! Η δέσµευση για εµάς είναι να παραµείνουµε στη ρότα
της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόµα πιο ψηλά τον πήχη στο µέλλον, βελτιώνοντας τις ικανότητες των
στελεχών µας, επενδύοντας σε κάθε µέσο που οδηγεί στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσµάτων, µε
γνώµονα την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες µας», δήλωσε ο Κ. Νοδάρας,
Managing Director της OneTeam.

Ο οργανισµός Superbrands έχει την έδρα του στο Λονδίνο και αποτελεί µία ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης
και προβολής του branding καθώς και ανάδειξης των κορυφαίων brands, προϊοντικών και εταιρικών. Ο
θεσµός των Superbrands ξεκίνησε το 1995 στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ µέσω εθνικών αντιπροσώπων έχει
υλοποιηθεί σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

https://www.trelokouneli.gr/h-one-team-brabeuthke-gia-deuterh-sunechomenh-fora-superbrand/
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Η ICAP Corporate Superbrand 2019

Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά , ως ένα από τα κορυφαία Corporate SUPERBRANDS στην
Ελλάδα (2019), αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία «Συµβουλευτικές
Υπηρεσίες», όπως το 2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσηµης τελετής, στο Μέγαρο Μουσικής,
παρουσία περισσοτέρων των 300 Ανωτάτων Στελεχών.

Πρόκειται για µια κορυφαία διάκριση, από τον οµώνυµο διεθνώς καταξιωµένο Θεσµό Branding, που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες και είχε στόχο να αναδείξει ανάµεσα από 1.500 εταιρικές επωνυµίες τις
ηγέτιδες εταιρίες, αφενός µετά  από βαθµολογία  της κριτικής επιτροπής και αφετέρου µετά από
δηµοσκόπηση προς το καταναλωτικό κοινό, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Αναγνωσιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης,

β) Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια,

γ) Ποιότητα, τιµή, ασφάλεια, προϊόντων/υπηρεσιών και

δ) Εταιρική Υπευθυνότητα.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του οµίλου εταιρειών ΙCAP, παρέλαβε
το βραβείο και δήλωσε σχετικά: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που για τέταρτη συνεχή χρονιά η ICAP
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως SUPERBRAND, και µάλιστα ως πρώτη (1η) στην ευρύτερη
κατηγορία των Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Η διπλή αυτή διάκριση, λαµβάνει µεγαλύτερη αξία από
το γεγονός ότι το brand της ICAP  που ιδρύθηκε πριν από 55 χρόνια, προηγείται στην αναγνωρισιµότητα
και εµπιστοσύνη του επιχειρηµατικού κόσµου, από σηµαντικές διεθνείς εταιρείες µε παγκόσµιας
εµβέλειας brands. Οι εταιρείες ICAP έχουν επιτύχει ταχεία και πολλαπλή πρόοδο τα τελευταία χρόνια
και φέτος στοχεύουµε συνολικά, σε Έσοδα €100 εκατ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους τους
1.100 εργαζοµένους µας για τις πολλές µας επιτυχίες αλλά και την προσήλωσή τους στο στόχο µας, να
παρέχουµε αξιόπιστες και υψηλής αξίας λύσεις στους πελάτες µας, αλλά και για την δέσµευσή τους
για την υλοποίηση της πολιτικής µας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

https://www.advertising.gr/awards/diakriseis/i-icap-corporate-superbrand-2019/
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H ICAP ξανά πρώτη στην κατηγορία «Σύµβουλοι Επιχειρήσεων» του
διαγωνισµού Superbrands

Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά , ως ένα από τα κορυφαία Corporate SUPERBRANDS στην
Ελλάδα (2019), αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία «Συµβουλευτικές
Υπηρεσίες», όπως το 2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσηµης τελετής, στο Μέγαρο Μουσικής,
παρουσία περισσοτέρων των 300 Ανωτάτων Στελεχών.

Πρόκειται για µια κορυφαία διάκριση, από τον οµώνυµο διεθνώς καταξιωµένο Θεσµό Branding, που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες και είχε στόχο να αναδείξει ανάµεσα από 1.500 εταιρικές επωνυµίες τις
ηγέτιδες εταιρίες, αφενός µετά  από βαθµολογία  της κριτικής επιτροπής και αφετέρου µετά από
δηµοσκόπηση προς το καταναλωτικό κοινό, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Αναγνωσιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης,

β) Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια,

γ) Ποιότητα, τιµή, ασφάλεια, προϊόντων/υπηρεσιών και

δ) Εταιρική Υπευθυνότητα.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του οµίλου εταιρειών ΙCAP, παρέλαβε
το βραβείο και δήλωσε σχετικά: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που για τέταρτη συνεχή χρονιά η ICAP
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως SUPERBRAND, και µάλιστα ως πρώτη (1η) στην ευρύτερη
κατηγορία των Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Η διπλή αυτή διάκριση, λαµβάνει µεγαλύτερη αξία από
το γεγονός ότι το brand της ICAP  που ιδρύθηκε πριν από 55 χρόνια, προηγείται στην αναγνωρισιµότητα
και εµπιστοσύνη του επιχειρηµατικού κόσµου, από σηµαντικές διεθνείς εταιρείες µε παγκόσµιας
εµβέλειας brands. Οι εταιρείες ICAP έχουν επιτύχει ταχεία και πολλαπλή πρόοδο τα τελευταία χρόνια
και φέτος στοχεύουµε συνολικά, σε Έσοδα €100 εκατ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους τους
1.100 εργαζοµένους µας για τις πολλές µας επιτυχίες αλλά και την προσήλωσή τους στο στόχο µας, να
παρέχουµε αξιόπιστες και υψηλής αξίας λύσεις στους πελάτες µας, αλλά και για την δέσµευσή τους
για την υλοποίηση της πολιτικής µας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

 

Τι είναι τα Superbrands?

O θεσµός των Superbrands στοχεύει στην προώθηση του branding και στην επιβράβευση των κορυφαίων
επωνυµιών (brands) κάθε χώρας. Στόχος του διαγωνισµού “Superbrands” είναι η επιβράβευση και προβολή
των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών µαρκών, προϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγών και η
ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δηµιουργία και τοποθέτηση στην αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν
πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να κερδίζουν την εµπιστοσύνη τους. Στην Ελλάδα ο
διαγωνισµός διενεργείται από το 2005 και φέτος διεξάγεται για 6η φορά.

http://bigbusiness.gr/index.php/epixeiriseis/ypiresies/32835-h-icap-ksana-proti-stin-katigoria-symvouloi-epixeiriseon-tou-diagonismoy-superbrands
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Διάκριση Interamerican ως Superbrand εταιρεία
Την υψηλότερη βαθµολογία σε επίπεδο ασφαλιστικών εταιρειών κατέλαβε η Interamerican στο πλαίσιο των
Βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Σηµαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για
να τιµήσουν τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες που αναδείχθηκαν µέσα από αξιολόγηση Κριτικής
Επιτροπής και δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την
αγορά και το εµπόριο στο κοκτέιλ που ακολούθησε µετά την απονοµή.

Την δική τους πινελιά στην εκδήλωση έβαλαν οι ηθοποιοί – stand up comedians, Λάµπρος Φισφής,
Δηµήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούµπος που εκτέλεσαν χρέη παρουσιαστών , ενώ µε τα ιδιαίτερα
σκετς τους, έβαλαν την… χιουµοριστική σφραγίδα τους και την έκαναν να ξεφύγει από τα καθιερωµένα.

Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν καταρχήν βραβεία στις εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή
έκδοση ”Corporate Superbrands 2018-2019’’ δηλαδή στις: 2happy,gr, Algosystems A.E., Candia Strom,
ContactPigeon, Elpedison, Generation Y, Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, Ιsoplus Solgar, Knauf, Lamda
Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox
Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο,
Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.

Στην συνέχεια απονεµήθηκαν βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθµολογία ανά
κατηγορία

Πιο αναλυτικά  οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Interamerican

Αυτοκίνητο: Mercedes Benz Ελλάς

Γαλακτοκοµικά: Γιώτης

Διαφήµιση – Δηµόσιες Σχέσεις: Ogilvy

Είδη διατροφής: Barilla Hellas A.E.

Εκδοτικοί Οίκοι: Ψυχογιός

Ένδυση-Υπόδηση: Lapin House

Eνέργεια: Eλληνικά  Πετρέλαια

Εξοπλισµός Σπιτιού: 3Μ

Έπιπλα: Candia Strom

Έρευνα: MRB HELLAS A.E.

Εστίαση: Γρηγόρης Μικρογεύµατα  Α.Ε.

Ζαχαρώδη- Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -Φωτισµός: Καυκάς Α.Ε.

Ηλεκτρονικό εµπόριο: skroutz.gr

Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων: Lamda Development

Κόσµηµα – Ρολόι- Οπτικά: ROLEX EΛΛΑΣ

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις: Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά  χωριά
SOS, Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο ”Ελπίδα”, Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί
χωρίς σύνορα , ΚΕΘΕΑ.

https://insuranceworld.gr/65023/eidiseis/ekdiloseis/diakrisi-interamerican-os-superbrand-etaireia/
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Νεοφυείς επιχειρήσεις: Beat

Νοσηλευτικά Ιδρύµατα-Διαγνωστικά Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών

Οικιακή καθαριότητα – Χαρτικά: ELAIS – UNILEVER HELLAS

Ποτά αλκοολούχα: Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ποτά µη αλκοολούχα-Ροφήµατα: XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Προσωπική περιποίηση: Κορρές Φυσικά  Προϊόντα

Πρώτες ύλες και Υλικά κατασκευών: ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα

Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα: Σκλαβενίτης

Συγκοινωνίες-µεταφορές: Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.

Συµβουλευτικές υπηρεσίες – Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group

Τεχνολογία: Google Hellas

Τηλεπικοινωνίες: Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote

Τουρισµός: Λάµψα  Α.Ε.

Τσιγάρα – Είδη Καπνιστού: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: ALPHA BANK

Ψυχαγωγία: Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η βραδιά κορυφώθηκε µε την απονοµή των ειδικών βραβείων. Τα φετινά ειδικά βραβεία δόθηκαν στην
Mercedes Benz Hellas, ως η εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυµία, ενώ η ”Χρυσή Νίκη”
δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης ως η Εταιρική Επωνυµία που συγκέντρωσε την υψηλότερη
βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

https://insuranceworld.gr/65023/eidiseis/ekdiloseis/diakrisi-interamerican-os-superbrand-etaireia/
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H One Team βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά Superbrand

Στη χθεσινή λαµπερή βραδιά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κατά την απονοµή των
βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, η One Team απέσπασε τη µεγάλη τιµητική διάκριση του
Superbrand στον τοµέα Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων για δεύτερη συνεχόµενη φορά, αποδεικνύοντας
ότι η ηθική, η σταθερότητα, η προσήλωση στους στόχους και η αγαστή συνεργασία µε τους πελάτες κάτω
από τη φιλοσοφία «One Team» είναι αυτά που κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει, ανεβάζοντάς την στο
βάθρο των Superbrands.

«Η κατάκτηση της κορυφής είναι µία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες. Η παραµονή όµως σ’ αυτήν
αποτελεί δικαίωση και ακόµη µεγαλύτερο επίτευγµα! Η δέσµευση για εµάς είναι να παραµείνουµε στη ρότα
της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόµα πιο ψηλά τον πήχη στο µέλλον, βελτιώνοντας τις ικανότητες των
στελεχών µας, επενδύοντας σε κάθε µέσο που οδηγεί στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσµάτων, µε
γνώµονα την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες µας», δήλωσε ο Κ. Νοδάρας,
Managing Director της OneTeam.

Ο οργανισµός Superbrands έχει την έδρα του στο Λονδίνο και αποτελεί µία ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης
και προβολής του branding καθώς και ανάδειξης των κορυφαίων brands, προϊοντικών και εταιρικών. Ο
θεσµός των Superbrands ξεκίνησε το 1995 στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ µέσω εθνικών αντιπροσώπων έχει
υλοποιηθεί σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

.
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Corporate Superbrand 2018 - 2019

Διπλή βράβευση για  τη Mercedes-Benz Ελλάς

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στα  “Corporate Superbrand 2018 - 2019” και το  ειδικό βραβείο
“Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” από τον Οργανισµό Superbrands.

Απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον  ανεξάρτητο οργανισµό
“Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η ανάδειξη των
Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής του θεσµού και
πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000
ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα
µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

 Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»

https://www.motorsite.gr/auto-nea/nea-ekdiloseis/4347-corporate-superbrand-050619
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Διπλή βράβευση της Mercedes-Benz Ελλάς
Στις 3 Ιουνίου, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό «Superbrands», ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η
ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες. 

Δείτε ακόµη: Νέα  Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως «Corporate Superbrand 2018 – 2019» στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως «Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα» και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

Δείτε ακόµη: Mercedes X-Class µε όφελος από 6.940 ευρώ

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι.
Καλλίγερος, ο οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε
τη µεγάλη Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η
Εταιρεία µας να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το
πάθος και τη δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε
µας ενέργεια.»

http://www.autogreeknews.gr/nea/nea-tis-agoras-autokinitou/dipli-vraveysi-tis-mercedes-benz-ellas
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Το «Ζαγόρι» κορυφαία επωνυµία στην Ελλάδα
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία για το 2018-2019, με την
υψηλότερη βαθμολογία, στην κατηγορία Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαμβάνει το σημαντικό τίτλο “Greece’s
Corporate Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη συνεχόμενη φορά και αναδεικνύεται ως το πλέον
αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ βραβεύτηκε από το θεσμό των SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιμότητά του στην ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την ευθύνη του προς
τους καταναλωτές.

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωμά Γεράκη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE.

Τα Superbrands στην Ελλάδα διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες,
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού μεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως
«Corporate Superbrand 20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισμός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία
αξιολόγησης έγινε από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε
μέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιμότητα
της επωνυμίας και η δύναμη της φήμης, η αξιοπιστία και η μακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική
υπευθυνότητα.

Πληροφορίες που περιέχονται στον Οδηγό Superbrands και µπορούν να χρησιµοποιηθούν: 

�             Εταιρεία:

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., είναι μια σύγχρονη, πρωτοπόρος ελληνική βιομηχανία, με 65 χρόνια εμπειρίας και
ηγετική παρουσία στον κλάδο των εµφιαλωµένων νερών. 

Ακολουθεί σταθερά μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων σε υπερσύγχρονες υποδομές, εμφιαλώνοντας
και διαθέτοντας στην ελληνική και διεθνή αγορά το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ.

�             Αξίες - Όραµα:

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., πορεύεται βασίζοντας την εταιρική της φιλοσοφία στην εξωστρέφεια, την καινοτομία
και την υπευθυνότητα.

Χρέος της, η δημιουργία αξίας για τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές, τους προμηθευτές, τους
επιχειρηµατικούς εταίρους.

Στόχος της ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι, ακόμα και στις δύσκολες συγκυρίες, να δημιουργεί νέα μοντέλα
ανάπτυξης και προοπτικής για τη χώρα, συνδέοντας το ΖΑΓΟΡΙ, µε την πρόοδο και την εξέλιξη.

�             Προϊόντα:

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε έχει αναπτύξει μια πλήρη γκάμα προϊόντων και συσκευασιών, υψηλής ποιότητας,
καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών κάθε ηλικίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη
διεθνή αγορά. 

Συνολικά διαθέτει στην αγορά 17 διαφορετικές συσκευασίες σε PET και γυαλί. Συγκεκριμένα διαθέτει μια
ολοκληρωμένη σειρά από δέκα συσκευασίες φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ και μια σειρά εφτά
συσκευασιών ανθρακούχο φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ Sparkling και ΖΑΓΟΡΙ Sparkling Aroma.

Η νέα σειρά ΖΑΓΟΡΙ Sparkling κυκλοφορεί σε 3 φυσικές γευστικές επιλογές, απλή, με φυσικό άρωμα λεμόνι
και µε φυσικό άρωµα πράσινο µήλο, χωρίς ζάχαρη, γλυκαντικά, συντηρητικά ή άλλα πρόσθετα.  

 

https://www.epiruspost.gr/oikonomia/epixeiriseis/67797-to-zagori-koryfaia-eponymia-stin-ellada
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Το ΖΑΓΟΡΙ διακρίνεται για 2η φορά ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην
Ελλάδα»

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία για το 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαµβάνει το σηµαντικό τίτλο “Greece’s
Corporate Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως το πλέον
αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του. 

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ βραβεύτηκε από το θεσµό των SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιµότητά του στην ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την ευθύνη του προς
τους καταναλωτές. 

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά Γεράκη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE.

Τα Superbrands στην Ελλάδα διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες,
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως
«Corporate Superbrand 20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία
αξιολόγησης έγινε από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε
µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα
της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική
υπευθυνότητα. 

https://www.protothema.gr/economy/article/897022/to-zagori-diakrinetai-gia-2i-fora-os-korufaia-etairiki-eponumia-stin-ellada/
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Βράβευση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στα "Corporate Superbrands Greece 2018-2019"

Συγκεκριµένα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία των
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η αξιολόγηση των εταιριών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων και από το καταναλωτικό κοινό, µέσω διενέργειας έρευνας της Κοινής Γνώµης, µε
κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον κλάδο των τροφίµων εδώ και 89 χρόνια,
παράγοντας αξία για την εθνική οικονοµία και κοινωνία. Διαθέτει ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο
καινοτόµων προϊόντων -µε περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς-, ενώ παράλληλα εξάγει µε επιτυχία
τα προϊόντα της στις πέντε ηπείρους. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται είναι: Βρεφικές
Τροφές, Προϊόντα Μαγειρικής, Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής, Επιδόρπια, Ροφήµατα, Σοκολάτες, Προϊόντα
Ψυγείου έτοιµα προς κατανάλωση, Σειρά Προϊόντων Χαµηλού Γλυκαιµικού Δείκτη Sweet & Balance.
Προϊόντα Ισορροπηµένης Διατροφής Fytro, Βιολογικά Προϊόντα Bio – Organic κ.α.

Η εταιρεία, όλα αυτά τα χρόνια, έχει λάβει σηµαντικές διακρίσεις, ενώ πολλά από τα προϊόντα της έχουν
διεθνείς πατέντες και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. διαχρονικά επενδύει στην έρευνα και
τεχνολογία προς όφελος του τελικού καταναλωτή, αλλά και του Βιοµηχανικού κλάδου. Το 2017
ολοκληρώθηκε η δηµιουργία του πρωτοπόρου «Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτοµίας» (Hellenic
Research and Innovation Center), ενός σύγχρονου ινστιτούτου ασφάλειας τροφίµων, όχι µόνο για τις ανάγκες
της εταιρίας, αλλά συνολικά για τον κλάδο. Γνωστή για το κοινωνικό της έργο µε έµφαση στη µητέρα και
το παιδί, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ανέπτυξε, το 2018, το Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα
γεννιέται!» κατά της υπογεννητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στο www.jotis.gr.

https://www.news247.gr/epixeiriseis/vraveysi-tis-giotis-a-e-sta-corporate-superbrands-greece-2018-2019.7456660.html
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Το ΖΑΓΟΡΙ διακρίνεται για 2η φορά ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην
Ελλάδα»

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ,
βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία για το 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία
Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαµβάνει το
σηµαντικό τίτλο “Greece’s Corporate
Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη
συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως
το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο
του. Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ
βραβεύτηκε από το θεσµό των
SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιµότητά του
στην...
ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την
ευθύνη του προς τους καταναλωτές. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της
εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά

Γεράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE. Τα Superbrands στην Ελλάδα
διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες, που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως «Corporate Superbrand
20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από
ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε µέσω της εταιρείας
έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η
δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα.

https://epirusgate.blogspot.com/2019/06/2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/OTsvU+(%CE%9D%CE%95%CE%91+%CE%91%CE%A0%CE%9F+%CE%A4%CE%91+%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%95%CE%9D%CE%91+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A4%CE%97%CE%9D+%CE%97%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%9F)
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Διάκριση για τις Μινωικές Γραµµές

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία  «Corporate
Superbrands 2018-2019», οι Μινωικές Γραµµές αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία  µε
την «Κορυφαία  Επωνυµια» στην κατηγορία  «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο
συγκεκριµένα στο χώρο της ακτοπλοΐας.
Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.
Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις Μινωικές Γραµµές, λόγω του µεγάλου
κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.
Οι Μινωικές Γραµµές για τρίτη φορά (2011 - 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η
εταιρεία συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και
της εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η
Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.
Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι Μινωικές Γραµµές,
προσφέρουν ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα
Χανιά µε τον Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο,
την Πάρο και τη Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General
Sales Agent, όλα τα πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

Από το Γραφείο Τύπου
των Μινωικών Γραµµών
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Αυτές είναι οι κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα για φέτος

Ποιοι αναδείχθηκαν νικητές στα βραβεία Corporate
Superbrands Greece 2018-2019.

Οι κορυφαίες επιχειρηµατικές επωνυµίες που δραστηριποιούνται στη χώρα µας,  σε όλο το φάσµα της
οικονοµίας, βραβέυτηκαν στην εκδήλωση απονοµής των Corporate Superbrands Greece 2018-2019, που έλαβε
χώρα την περασµένη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Οι εταιρείες που έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία και αναδείχθηκαν νικήτριες ανά κατηγορία είναι οι
εξής:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Interamerican

Αυτοκίνητο

Mercedes Benz Ελλάς

Γαλακτοκοµικά

Γιώτης

Διαφήµιση - Δηµόσιες Σχέσεις

Ogilvy

Είδη διατροφής

Barilla Hellas A.E.

Εκδοτικοί Οίκοι

Ψυχογιός

Ενδυση-Υπόδηση

Lapin House

Eνέργεια

Eλληνικά Πετρέλαια

Εξοπλισµός Σπιτιού

3Μ

Επιπλα

Candia Strom

Ερευνα

MRB HELLAS A.E.

Εστίαση

Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε.

Ζαχαρώδη- Πρόσθετα  Μαγειρικής

ΙΟΝ

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη -Φωτισµός
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Καυκάς Α.Ε.

Ηλεκτρονικό εµπόριο

skroutz.gr

Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων

Lamda Development

Κόσµηµα  - Ρολόι- Οπτικά

ROLEX EΛΛΑΣ

Μέσα  Μαζικής Ενηµέρωσης

Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις

Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS, Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο
«Ελπίδα», Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ.

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Beat

Νοσηλευτικά  Ιδρύµατα-Διαγνωστικά  Κέντρα

Οµιλος Ιατρικού Αθηνών

Οικιακή καθαριότητα  - Χαρτικά

ELAIS - UNILEVER HELLAS

Ποτά  αλκοολούχα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ποτά  µη αλκοολούχα-Ροφήµατα

XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Προσωπική περιποίηση

Κορρές Φυσικά Προϊόντα

Πρώτες ύλες και Υλικά  κατασκευών

ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα

Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα

Σκλαβενίτης

Συγκοινωνίες-µεταφορές

Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.

Συµβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς εταιρείες

ICAP Group

Τεχνολογία

Google Hellas

Τηλεπικοινωνίες
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Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote

Τουρισµός

Λάµψα Α.Ε.

Τσιγάρα  - Είδη Καπνιστού

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες

ALPHA BANK

Ψυχαγωγία

Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

 

Ειδικό βραβείο απονεµήθηκε στην Mercedes Benz Hellas, ως εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική
επωνυµία, ενώ η «Χρυσή Νίκη» δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης, ως η Εταιρική Επωνυµία που
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Στην εκδήλώση τιµήθηκαν, επίσης, οι εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή έκδοση «Corporate
Superbrands 2018-2019»: 2happy,gr, Algosystems A.E., Candia Strom, ContactPigeon, Elpedison, Generation Y,
Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, ΙsoplusSolgar, Knauf, Lamda Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN
Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης,
Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο, Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.
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Βράβευση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στα "Corporate Superbrands Greece 2018-2019"
Σ

υγκεκριµένα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία των γαλακτοκοµικών
προϊόντων. Η αξιολόγηση των εταιριών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων
και από το καταναλωτικό κοινό, µέσω διενέργειας έρευνας της Κοινής Γνώµης, µε κριτήρια όπως είναι η
αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια, αλλά
και η εταιρική υπευθυνότητα. 
Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον κλάδο των τροφίµων εδώ και 89 χρόνια,
παράγοντας αξία για την εθνική οικονοµία και κοινωνία. Διαθέτει ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο
καινοτόµων προϊόντων -µε περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς-, ενώ παράλληλα εξάγει µε επιτυχία
τα προϊόντα της στις πέντε ηπείρους. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται είναι: Βρεφικές
Τροφές, Προϊόντα Μαγειρικής, Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής, Επιδόρπια, Ροφήµατα, Σοκολάτες, Προϊόντα
Ψυγείου έτοιµα προς κατανάλωση, Σειρά Προϊόντων Χαµηλού Γλυκαιµικού Δείκτη Sweet & Balance.
Προϊόντα Ισορροπηµένης Διατροφής Fytro, Βιολογικά Προϊόντα Bio – Organic κ.α. 
Η εταιρεία, όλα αυτά τα χρόνια, έχει λάβει σηµαντικές διακρίσεις, ενώ πολλά από τα προϊόντα της έχουν
διεθνείς πατέντες και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. διαχρονικά επενδύει στην έρευνα και
τεχνολογία προς όφελος του τελικού καταναλωτή, αλλά και του Βιοµηχανικού κλάδου. Το 2017
ολοκληρώθηκε η δηµιουργία του πρωτοπόρου «Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτοµίας» (Hellenic
Research and Innovation Center), ενός σύγχρονου ινστιτούτου ασφάλειας τροφίµων, όχι µόνο για τις ανάγκες
της εταιρίας, αλλά συνολικά για τον κλάδο. Γνωστή για το κοινωνικό της έργο µε έµφαση στη µητέρα και
το παιδί, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ανέπτυξε, το 2018, το Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα
γεννιέται!» κατά της υπογεννητικότητας. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στο www.jotis.gr.
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Κορυφαία εταιρεική επωνυµία αναδείχτηκε η Γιώτης ΑΕ
Facebook
Twitter

Print
E-mail

Ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα διακρίθηκε για άλλη µία φορά η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ, στο πλαίσιο
του θεσµού των "Corporate Superbrands Greece 2018-2019" που αναδεικνύει τις κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Συγκεκριµένα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία των
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η αξιολόγηση των εταιριών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων και από το καταναλωτικό κοινό, µέσω διενέργειας έρευνας της Κοινής Γνώµης, µε
κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον κλάδο των τροφίµων εδώ και 89 χρόνια,
παράγοντας αξία για την εθνική οικονοµία και κοινωνία. Διαθέτει ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο
καινοτόµων προϊόντων -µε περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς-, ενώ παράλληλα εξάγει µε επιτυχία
τα προϊόντα της στις πέντε ηπείρους. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται είναι: Βρεφικές
Τροφές, Προϊόντα Μαγειρικής, Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής, Επιδόρπια, Ροφήµατα, Σοκολάτες, Προϊόντα
Ψυγείου έτοιµα προς κατανάλωση, Σειρά Προϊόντων Χαµηλού Γλυκαιµικού Δείκτη Sweet & Balance.
Προϊόντα Ισορροπηµένης Διατροφής Fytro, Βιολογικά Προϊόντα Bio – Organic κ.α.

Η εταιρεία, όλα αυτά τα χρόνια, έχει λάβει σηµαντικές διακρίσεις, ενώ πολλά από τα προϊόντα της έχουν
διεθνείς πατέντες και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. διαχρονικά επενδύει στην έρευνα και
τεχνολογία προς όφελος του τελικού καταναλωτή, αλλά και του Βιοµηχανικού κλάδου. Το 2017
ολοκληρώθηκε η δηµιουργία του πρωτοπόρου «Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτοµίας» (Hellenic
Research and Innovation Center), ενός σύγχρονου ινστιτούτου ασφάλειας τροφίµων, όχι µόνο για τις ανάγκες
της εταιρίας, αλλά συνολικά για τον κλάδο. Γνωστή για το κοινωνικό της έργο µε έµφαση στη µητέρα και
το παιδί, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ανέπτυξε, το 2018, το Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα
γεννιέται!» κατά της υπογεννητικότητας.
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Mercedes-Benz Ελλάς: “Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα”

Mercedes-Benz Ελλάς: “Κορυφαία Διεθνής
Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα”
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 5/6/2019

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς: “Corporate
Superbrand 2018 - 2019” & ειδικό βραβείο “Κορυφαία Διεθνής
Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” από τον
Οργανισµό Superbrands!

Δύο σηµαντικά βραβεία απονεµήθηκαν στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο οργανισµό
“Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η ανάδειξη των
Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής του θεσµού και
πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000
ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα
µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.
Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία  Διεθνής Εταιρεία
που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»
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Το ΖΑΓΟΡΙ διακρίνεται για 2η φορά ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην
Ελλάδα»

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία για το 2018-2019, με την
υψηλότερη βαθμολογία, στην κατηγορία Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαμβάνει το σημαντικό τίτλο “Greece’s
Corporate Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη συνεχόμενη φορά και αναδεικνύεται ως το πλέον
αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ βραβεύτηκε από το θεσμό των SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιμότητά του στην ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την ευθύνη του προς
τους καταναλωτές.

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωμά Γεράκη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE.

Τα Superbrands στην Ελλάδα διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες,
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού μεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως
«Corporate Superbrand 20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισμός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία
αξιολόγησης έγινε από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε
μέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιμότητα
της επωνυμίας και η δύναμη της φήμης, η αξιοπιστία και η μακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική
υπευθυνότητα.
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Βράβευση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019

Ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα διακρίθηκε για άλλη µία φορά η εταιρία  ΓΙΩΤΗΣ, στο
πλαίσιο του θεσµού των “Corporate Superbrands Greece 2018-2019” που αναδεικνύει τις κορυφαίες
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Συγκεκριµένα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία των
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η αξιολόγηση των εταιριών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων και από το καταναλωτικό κοινό, µέσω διενέργειας έρευνας της  Κοινής Γνώµης, µε
κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον κλάδο των τροφίµων εδώ και 89 χρόνια,
παράγοντας αξία για την εθνική οικονοµία και κοινωνία. Διαθέτει ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο
καινοτόµων προϊόντων -µε περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς-, ενώ παράλληλα εξάγει µε επιτυχία
τα προϊόντα της στις πέντε ηπείρους. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται είναι: Βρεφικές
Τροφές, Προϊόντα Μαγειρικής, Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής, Επιδόρπια, Ροφήµατα, Σοκολάτες, Προϊόντα
Ψυγείου έτοιµα προς κατανάλωση, Σειρά Προϊόντων Χαµηλού Γλυκαιµικού Δείκτη Sweet & Balance.
Προϊόντα Ισορροπηµένης Διατροφής Fytro, Βιολογικά Προϊόντα Bio – Organic κ.α.

Η εταιρεία, όλα αυτά τα χρόνια, έχει λάβει σηµαντικές διακρίσεις, ενώ πολλά από τα προϊόντα της έχουν
διεθνείς πατέντες και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. διαχρονικά επενδύει στην έρευνα και
τεχνολογία προς όφελος του τελικού καταναλωτή, αλλά και του Βιοµηχανικού κλάδου. Το 2017
ολοκληρώθηκε η δηµιουργία του πρωτοπόρου «Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτοµίας» (Hellenic
Research and Innovation Center), ενός σύγχρονου ινστιτούτου ασφάλειας τροφίµων, όχι µόνο για τις ανάγκες
της εταιρίας, αλλά συνολικά για τον κλάδο. Γνωστή για το κοινωνικό της έργο µε έµφαση στη µητέρα και
το παιδί, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ανέπτυξε, το 2018, το Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα
γεννιέται!» κατά της υπογεννητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στο www.jotis.gr.

https://www.businessnews.gr/article/145622/vraveysi-tis-giotis-ae-sta-corporate-superbrands-greece-2018-2019
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Αυτές είναι οι κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα για φέτος - [Huffingtonpost.gr]

Facebook/Superbrands Greece Οι κορυφαίες επιχειρηµατικές επωνυµίες που δραστηριποιούνται στη χώρα
µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας, βραβέυτηκαν στην εκδήλωση απονοµής των Corporate Superbrands
Greece 2018-2019, που έλαβε χώρα την περασµένη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι εταιρείες
που έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία και αναδείχθηκαν νικήτριες ανά κατηγορία είναι οι εξής:
Ασφαλιστικές υπηρεσίες Interamerican Αυτοκίνητο Mercedes Benz Ελλάς Γαλακτοκοµικά Γιώτης Διαφήµιση -
Δηµόσιες Σχέσεις Ogilvy Είδη διατροφής Barilla Hellas A.E. Εκδοτικοί Οίκοι Ψυχογιός Ενδυση-Υπόδηση Lapin
House Eνέργεια Eλληνικά Πετρέλαια Εξοπλισµός Σπιτιού 3Μ Επιπλα Candia Strom Ερευνα MRB HELLAS A.E.
Εστίαση Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε. Ζαχαρώδη- Πρόσθετα Μαγειρικής ΙΟΝ Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη
-Φωτισµός Καυκάς Α.Ε. Ηλεκτρονικό εµπόριο skroutz.gr Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων Lamda
Development Κόσµηµα - Ρολόι- Οπτικά ROLEX EΛΛΑΣ Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης...

Huffingtonpost.gr   ·    πριν από  23 λεπτά  ·    

Facebook/Superbrands Greece Οι κορυφαίες επιχειρηµατικές επωνυµίες που δραστηριποιούνται στη χώρα
µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας, βραβέυτηκαν στην εκδήλωση απονοµής των Corporate Superbrands
Greece 2018-2019, που έλαβε χώρα την περασµένη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι εταιρείες
που έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία και αναδείχθηκαν νικήτριες ανά κατηγορία είναι οι εξής:
Ασφαλιστικές υπηρεσίες Interamerican Αυτοκίνητο Mercedes Benz Ελλάς Γαλακτοκοµικά Γιώτης Διαφήµιση -
Δηµόσιες Σχέσεις Ogilvy Είδη διατροφής Barilla Hellas A.E. Εκδοτικοί Οίκοι Ψυχογιός Ενδυση-Υπόδηση Lapin
House Eνέργεια Eλληνικά Πετρέλαια Εξοπλισµός Σπιτιού 3Μ Επιπλα Candia Strom Ερευνα MRB HELLAS A.E.
Εστίαση Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε. Ζαχαρώδη- Πρόσθετα Μαγειρικής ΙΟΝ Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη
-Φωτισµός Καυκάς Α.Ε. Ηλεκτρονικό εµπόριο skroutz.gr Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων Lamda
Development Κόσµηµα - Ρολόι- Οπτικά ROLEX EΛΛΑΣ Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης...
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Κορυφαία εταιρική επωνυµία αναδείχτηκε η Γιώτης ΑΕ
Facebook
Twitter

Print
E-mail

Ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα διακρίθηκε για άλλη µία φορά η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ, στο πλαίσιο
του θεσµού των "Corporate Superbrands Greece 2018-2019" που αναδεικνύει τις κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Συγκεκριµένα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία των
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η αξιολόγηση των εταιριών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων και από το καταναλωτικό κοινό, µέσω διενέργειας έρευνας της Κοινής Γνώµης, µε
κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον κλάδο των τροφίµων εδώ και 89 χρόνια,
παράγοντας αξία για την εθνική οικονοµία και κοινωνία. Διαθέτει ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο
καινοτόµων προϊόντων -µε περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς-, ενώ παράλληλα εξάγει µε επιτυχία
τα προϊόντα της στις πέντε ηπείρους. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται είναι: Βρεφικές
Τροφές, Προϊόντα Μαγειρικής, Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής, Επιδόρπια, Ροφήµατα, Σοκολάτες, Προϊόντα
Ψυγείου έτοιµα προς κατανάλωση, Σειρά Προϊόντων Χαµηλού Γλυκαιµικού Δείκτη Sweet & Balance.
Προϊόντα Ισορροπηµένης Διατροφής Fytro, Βιολογικά Προϊόντα Bio – Organic κ.α.

Η εταιρεία, όλα αυτά τα χρόνια, έχει λάβει σηµαντικές διακρίσεις, ενώ πολλά από τα προϊόντα της έχουν
διεθνείς πατέντες και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. διαχρονικά επενδύει στην έρευνα και
τεχνολογία προς όφελος του τελικού καταναλωτή, αλλά και του Βιοµηχανικού κλάδου. Το 2017
ολοκληρώθηκε η δηµιουργία του πρωτοπόρου «Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτοµίας» (Hellenic
Research and Innovation Center), ενός σύγχρονου ινστιτούτου ασφάλειας τροφίµων, όχι µόνο για τις ανάγκες
της εταιρίας, αλλά συνολικά για τον κλάδο. Γνωστή για το κοινωνικό της έργο µε έµφαση στη µητέρα και
το παιδί, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ανέπτυξε, το 2018, το Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα
γεννιέται!» κατά της υπογεννητικότητας.

http://www.economy365.gr/article/123255/koryfaia-etairiki-eponymia-anadeihtike-i-giotis-ae
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Βράβευση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στα Corporate Superbrands Greece

Ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα διακρίθηκε για άλλη µία φορά η εταιρία  ΓΙΩΤΗΣ, στο
πλαίσιο του θεσµού των “Corporate Superbrands Greece 2018-2019” που αναδεικνύει τις κορυφαίες
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Συγκεκριµένα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία των
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η αξιολόγηση των εταιριών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων και από το καταναλωτικό κοινό, µέσω διενέργειας έρευνας της  Κοινής Γνώµης, µε
κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον κλάδο των τροφίµων εδώ και 89 χρόνια,
παράγοντας αξία για την εθνική οικονοµία και κοινωνία. Διαθέτει ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο
καινοτόµων προϊόντων -µε περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς-, ενώ παράλληλα εξάγει µε επιτυχία
τα προϊόντα της στις πέντε ηπείρους. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται είναι: Βρεφικές
Τροφές, Προϊόντα Μαγειρικής, Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής, Επιδόρπια, Ροφήµατα, Σοκολάτες, Προϊόντα
Ψυγείου έτοιµα προς κατανάλωση, Σειρά Προϊόντων Χαµηλού Γλυκαιµικού Δείκτη Sweet & Balance.
Προϊόντα Ισορροπηµένης Διατροφής Fytro, Βιολογικά Προϊόντα Bio – Organic κ.α.

Η εταιρεία, όλα αυτά τα χρόνια, έχει λάβει σηµαντικές διακρίσεις, ενώ πολλά από τα προϊόντα της έχουν
διεθνείς πατέντες και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. διαχρονικά επενδύει στην έρευνα και
τεχνολογία προς όφελος του τελικού καταναλωτή, αλλά και του Βιοµηχανικού κλάδου. Το 2017
ολοκληρώθηκε η δηµιουργία του πρωτοπόρου «Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτοµίας» (Hellenic
Research and Innovation Center), ενός σύγχρονου ινστιτούτου ασφάλειας τροφίµων, όχι µόνο για τις ανάγκες
της εταιρίας, αλλά συνολικά για τον κλάδο. Γνωστή για το κοινωνικό της έργο µε έµφαση στη µητέρα και
το παιδί, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ανέπτυξε, το 2018, το Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα
γεννιέται!» κατά της υπογεννητικότητας.

https://www.advertising.gr/awards/diakriseis/vravefsi-tis-giotis-a-e-sta-corporate-superbrands-greece-2018-2019/
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Τα κορυφαία ελληνικά brand για το 2019

Ποιοι αναδείχθηκαν νικητές στα βραβεία Corporate
Superbrands Greece 2018-2019.

Οι κορυφαίες επιχειρηµατικές επωνυµίες που δραστηριποιούνται στη χώρα µας,  σε όλο το φάσµα της
οικονοµίας, βραβέυτηκαν στην εκδήλωση απονοµής των Corporate Superbrands Greece 2018-2019, που έλαβε
χώρα την περασµένη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Οι εταιρείες που έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία και αναδείχθηκαν νικήτριες ανά κατηγορία είναι οι
εξής:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Interamerican

Αυτοκίνητο

Mercedes Benz Ελλάς

Γαλακτοκοµικά

Γιώτης

Διαφήµιση - Δηµόσιες Σχέσεις

Ogilvy

Είδη διατροφής

Barilla Hellas A.E.

Εκδοτικοί Οίκοι

Ψυχογιός

Ενδυση-Υπόδηση

Lapin House

Eνέργεια

Eλληνικά Πετρέλαια

Εξοπλισµός Σπιτιού

3Μ

Επιπλα

Candia Strom

Ερευνα

MRB HELLAS A.E.

Εστίαση

Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε.

Ζαχαρώδη- Πρόσθετα  Μαγειρικής

ΙΟΝ

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη -Φωτισµός
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Καυκάς Α.Ε.

Ηλεκτρονικό εµπόριο

skroutz.gr

Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων

Lamda Development

Κόσµηµα  - Ρολόι- Οπτικά

ROLEX EΛΛΑΣ

Μέσα  Μαζικής Ενηµέρωσης

Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις

Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS, Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο
«Ελπίδα», Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ.

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Beat

Νοσηλευτικά  Ιδρύµατα-Διαγνωστικά  Κέντρα

Οµιλος Ιατρικού Αθηνών

Οικιακή καθαριότητα  - Χαρτικά

ELAIS - UNILEVER HELLAS

Ποτά  αλκοολούχα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ποτά  µη αλκοολούχα-Ροφήµατα

XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Προσωπική περιποίηση

Κορρές Φυσικά Προϊόντα

Πρώτες ύλες και Υλικά  κατασκευών

ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα

Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα

Σκλαβενίτης

Συγκοινωνίες-µεταφορές

Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.

Συµβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς εταιρείες

ICAP Group

Τεχνολογία

Google Hellas

Τηλεπικοινωνίες
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Ειδικό βραβείο απονεµήθηκε στην Mercedes Benz Hellas, ως εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική
επωνυµία, ενώ η «Χρυσή Νίκη» δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης, ως η Εταιρική Επωνυµία που
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Στην εκδήλώση τιµήθηκαν, επίσης, οι εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή έκδοση «Corporate
Superbrands 2018-2019»: 2happy,gr, Algosystems A.E., Candia Strom, ContactPigeon, Elpedison, Generation Y,
Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, ΙsoplusSolgar, Knauf, Lamda Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN
Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης,
Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο, Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.
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Ζαγόρι: Διακρίθηκε ως η «Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην Ελλάδα»

Ζαγόρι: Διακρίθηκε ως η «Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία στην Ελλάδα»
Επιχειρήσεις

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία για το 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαµβάνει το σηµαντικό τίτλο “Greece’s
Corporate Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως το πλέον
αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του.ζαγοριδιάκρισηSuperbrands

Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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«Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία» το φυσικό µεταλλικό νερό «Ζαγόρι»
Αξίζει να σηµειωθεί ότι λαµβάνει τον σηµαντικό τίτλο «Greece’s Corporate Superbrand 2018 – 2019» για
δεύτερη συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του.
Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος της εταιρίας Νίκος Χήτος από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο
της εταιρείας MARC AE Θωµά Γεράκη.
Τα Superbrands στην Ελλάδα διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες,
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού «Ζαγόρι»
ως «Corporate Superbrand 2018-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία
αξιολόγησης έγινε από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε
µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα
της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια, καθώς και η εταιρική
υπευθυνότητα.
Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι µια σύγχρονη, πρωτοπόρος ελληνική βιοµηχανία, µε 65 χρόνια εµπειρίας και ηγετική
παρουσία στον κλάδο των εµφιαλωµένων νερών. Ακολουθεί σταθερά µακροπρόθεσµη στρατηγική
επενδύσεων σε υπερσύγχρονες υποδοµές, εµφιαλώνοντας και διαθέτοντας στην ελληνική και διεθνή
αγορά το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Ζαγόρι».
Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε έχει αναπτύξει µια πλήρη γκάµα προϊόντων και συσκευασιών, υψηλής ποιότητας,
καλύπτοντας τις καθηµερινές ανάγκες των καταναλωτών κάθε ηλικίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη
διεθνή αγορά.
Συνολικά διαθέτει στην αγορά 17 διαφορετικές συσκευασίες σε PET και γυαλί. Συγκεκριµένα διαθέτει µια
ολοκληρωµένη σειρά από δέκα συσκευασίες φυσικό µεταλλικό νερό «Ζαγόρι» και µια σειρά επτά
συσκευασιών ανθρακούχο φυσικό µεταλλικό νερό «Ζαγόρι Sparkling» και «Ζαγόρι Sparkling Aroma».
Η νέα σειρά «Ζαγόρι Sparkling» κυκλοφορεί σε τρεις φυσικές γευστικές επιλογές, απλή, µε φυσικό άρωµα
λεµόνι και µε φυσικό άρωµα πράσινο µήλο, χωρίς ζάχαρη, γλυκαντικά, συντηρητικά ή άλλα πρόσθετα.
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«Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην Ελλάδα» το Ζαγόρι
Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία για το 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαµβάνει το σηµαντικό τίτλο
“Greece’s Corporate Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως το πλέον
αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του.

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ βραβεύτηκε από το θεσµό των SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιµότητά του στην ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την ευθύνη του προς
τους καταναλωτές.

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά Γεράκη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE.

Τα Superbrands στην Ελλάδα διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες,
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως
«Corporate Superbrand 20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία
αξιολόγησης έγινε από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε
µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα
της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική
υπευθυνότητα.
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«Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην Ελλάδα» το Ζαγόρι
Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, βραβεύτηκε ως η Κορυφαία  Εταιρική Επωνυµία  για  το 2018-2019,
µε την υψηλότερη βαθµολογία , στην κατηγορία  Μη Αλκοολούχα  Ποτά . Λαµβάνει το σηµαντικό
τίτλο “Greece’s Corporate Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως το
πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του.

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ βραβεύτηκε από το θεσµό των SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιµότητά του στην ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την ευθύνη του προς
τους καταναλωτές.

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά Γεράκη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE.

Τα Superbrands στην Ελλάδα διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες,
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως
«Corporate Superbrand 20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία
αξιολόγησης έγινε από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε
µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα
της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική
υπευθυνότητα.
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SoftOne: Στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς
Το βραβείο "Corporate Superbrand" απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία."

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.
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Ζαγόρι: Διακρίθηκε ως η «Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην Ελλάδα»

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, βραβεύτηκε ως η Κορυφαία  Εταιρική Επωνυµία  για  το 2018-2019,
µε την υψηλότερη βαθµολογία , στην κατηγορία  Μη Αλκοολούχα  Ποτά . Λαµβάνει το σηµαντικό
τίτλο “Greece’s Corporate Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως το
πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του.

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ βραβεύτηκε από το θεσµό των
SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019 πιστοποιώντας την αναγνωρισιµότητά του στην ελληνική αγορά, τη
συνέπεια και την ευθύνη του προς τους καταναλωτές.

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά Γεράκη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE.

Τα Superbrands στην Ελλάδα διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες,
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως
«Corporate Superbrand 20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία
αξιολόγησης έγινε από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε
µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα
της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική
υπευθυνότητα.
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς
Το βραβείο“CorporateSuperbrand”απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia, αναδεικνυόµενη
µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα σε πολυεθνικούς
κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκρισησε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή businessλύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό άξονα
την καινοτοµία.”

ΟδιαγωνισµόςSuperbrandsGREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµούτωνSuperbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει τα
κορυφαία-ανά κλάδο-brandsπου δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των κορυφαίων
εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη κριτική
επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία ερευνών
MARC.
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SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς

Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

https://www.mikrometoxos.gr/softone-sta-koryfaia-brands-tis-ellinikis-agoras/
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Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.

 

FacebookTwitter
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Ζαγόρι: Διακρίθηκε ως η "Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην Ελλάδα"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ 

Λαµβάνει το σηµαντικό τίτλο Greece's Corporate Superbrand 2018 - 2019 για δεύτερη συνεχόµενη φορά και
αναδεικνύεται ως το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του.

Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως Corporate Superbrand 20198-2019,
διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία.

Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το
οποίο ψήφισε µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς Marc.

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ βραβεύτηκε από το θεσµό των 2018 - 2019 πιστοποιώντας την
αναγνωρισιµότητά του στην... ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την ευθύνη του προς τους καταναλωτές.

http://www.palo.gr/epixeirhmatika-nea/zagori-diakrithike-ws-i-koryfaia-etairiki-epwnymia-stin-ellada/22091097/
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Διάκριση για το ΖΑΓΟΡΙ ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην Ελλάδα»
Tweet

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ,
βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία για το 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία
Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαµβάνει το
σηµαντικό τίτλο "Greece's Corporate
Superbrand 2018 - 2019" για δεύτερη
συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως το
πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του.

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ
βραβεύτηκε από το θεσµό των
SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιµότητά του
στην ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την
ευθύνη του προς τους καταναλωτές.

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της
εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά Γεράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας
MARC AE.

Τα Superbrands στην Ελλάδα διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες,
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως
«Corporate Superbrand 20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία
αξιολόγησης έγινε από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε
µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα
της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική
υπευθυνότητα.

http://www.neoiagones.gr/index.php?view=article&catid=2%3A2012-02-28-20-39-47&id=9944%3A-----l----r&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=4
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Βράβευση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στα ‘Corporate Superbrands Greece 2018-2019’

Συγκεκριµένα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία των
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η αξιολόγηση των εταιριών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων και από το καταναλωτικό κοινό, µέσω διενέργειας έρευνας της Κοινής Γνώµης, µε
κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον κλάδο των τροφίµων εδώ και 89 χρόνια,
παράγοντας αξία για την εθνική οικονοµία και κοινωνία. Διαθέτει ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο
καινοτόµων προϊόντων -µε περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς- ενώ παράλληλα εξάγει µε επιτυχία
τα προϊόντα της στις πέντε ηπείρους. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται είναι: Βρεφικές
Τροφές, Προϊόντα Μαγειρικής, Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής, Επιδόρπια, Ροφήµατα, Σοκολάτες, Προϊόντα
Ψυγείου έτοιµα προς κατανάλωση, Σειρά Προϊόντων Χαµηλού Γλυκαιµικού Δείκτη Sweet & Balance.
Προϊόντα Ισορροπηµένης Διατροφής Fytro, Βιολογικά Προϊόντα Bio – Organic κ.α.

Η εταιρεία, όλα αυτά τα χρόνια, έχει λάβει σηµαντικές διακρίσεις, ενώ πολλά από τα προϊόντα της έχουν
διεθνείς πατέντες και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. διαχρονικά επενδύει στην έρευνα και
τεχνολογία προς όφελος του τελικού καταναλωτή, αλλά και του Βιοµηχανικού κλάδου. Το 2017
ολοκληρώθηκε η δηµιουργία του πρωτοπόρου «Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτοµίας» (Hellenic
Research and Innovation Center), ενός σύγχρονου ινστιτούτου ασφάλειας τροφίµων, όχι µόνο για τις ανάγκες
της εταιρείας, αλλά συνολικά για τον κλάδο. Γνωστή για το κοινωνικό της έργο µε έµφαση στη µητέρα και
το παιδί, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ανέπτυξε, το 2018, το Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα
γεννιέται!» κατά της υπογεννητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στο www.jotis.gr.
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς
Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

 

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των
βραβείων Superbrands GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχήbusiness λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό άξονα
την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.

https://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/Development-of-automation-systems/388705-H%20SoftOne%20sta-koryfaia%20brands%20ths-ellhnikhs-agoras
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Βράβευση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στα ‘Corporate Superbrands Greece 2018-2019’

Ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα διακρίθηκε για άλλη µία φορά η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ, στο πλαίσιο
του θεσµού των “Corporate Superbrands Greece 2018-2019” που αναδεικνύει τις κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Συγκεκριµένα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία των
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η αξιολόγηση των εταιριών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων και από το καταναλωτικό κοινό, µέσω διενέργειας έρευνας της Κοινής Γνώµης, µε
κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον κλάδο των τροφίµων εδώ και 89 χρόνια,
παράγοντας αξία για την εθνική οικονοµία και κοινωνία. Διαθέτει ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο
καινοτόµων προϊόντων -µε περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς- ενώ παράλληλα εξάγει µε επιτυχία
τα προϊόντα της στις πέντε ηπείρους. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται είναι: Βρεφικές
Τροφές, Προϊόντα Μαγειρικής, Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής, Επιδόρπια, Ροφήµατα, Σοκολάτες, Προϊόντα
Ψυγείου έτοιµα προς κατανάλωση, Σειρά Προϊόντων Χαµηλού Γλυκαιµικού Δείκτη Sweet & Balance.
Προϊόντα Ισορροπηµένης Διατροφής Fytro, Βιολογικά Προϊόντα Bio – Organic κ.α.

Η εταιρεία, όλα αυτά τα χρόνια, έχει λάβει σηµαντικές διακρίσεις, ενώ πολλά από τα προϊόντα της έχουν
διεθνείς πατέντες και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. διαχρονικά επενδύει στην έρευνα και
τεχνολογία προς όφελος του τελικού καταναλωτή, αλλά και του Βιοµηχανικού κλάδου. Το 2017
ολοκληρώθηκε η δηµιουργία του πρωτοπόρου «Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτοµίας» (Hellenic
Research and Innovation Center), ενός σύγχρονου ινστιτούτου ασφάλειας τροφίµων, όχι µόνο για τις ανάγκες
της εταιρείας, αλλά συνολικά για τον κλάδο. Γνωστή για το κοινωνικό της έργο µε έµφαση στη µητέρα και
το παιδί, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ανέπτυξε, το 2018, το Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα
γεννιέται!» κατά της υπογεννητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στο www.jotis.gr.
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Βράβευση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στα ‘Corporate Superbrands Greece 2018-2019’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ω
ς κορυφαία εταιρική επωνυμία στην Ελλάδα διακρίθηκε για άλλη μία φορά η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ,
στο πλαίσιο του θεσμού των “Corporate Superbrands Greece 2018-2019” που αναδεικνύει τις
κορυφαίες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλο το φάσμα της οικονομίας.
Συγκεκριμένα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία των
γαλακτοκομικών προϊόντων. Η αξιολόγηση των εταιριών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και από το καταναλωτικό κοινό, μέσω διενέργειας έρευνας της
Κοινής Γνώμης, με κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας και η δύναμη της
φήμης, η αξιοπιστία και η μακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

https://www.newscast.gr/eidiseis/oikonomia/brabeusi_tis_giotis_ae_sta_corporate_superbrands_greece_20182019.html
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την “ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ” – Corporate Superbrands 2018-2019

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία  “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία  µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία  «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο
χώρο της ακτοπλοΐας.

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου
κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 – 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία
συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

https://rethemnosnews.gr/2019/06/%ce%bc%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%83-%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%bf%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5/
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4/6/2019 H One Team για 2η συνεχόµενη φορά SUPERBRAND

Στην χθεσινή λαµπερή βραδιά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κατά την απονοµή των βραβείων Corporate
Superbrands Greece 2018-2019, η One Team απέσπασε τη µεγάλη τιµητική διάκριση του Superbrand στον
τοµέα Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων για  δεύτερη συνεχόµενη φορά  αποδεικνύοντας ότι η ηθική,
η σταθερότητα, η προσήλωση στους στόχους και η αγαστή συνεργασία µε τους πελάτες κάτω από τη
φιλοσοφία  “One Team” είναι αυτά που κάνουν την εταιρεία  να  ξεχωρίζει, ανεβάζοντάς την στο
βάθρο των Superbrands.

«Η κατάκτηση της κορυφής είναι µία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες. Η παραµονή όµως
σ’ αυτήν αποτελεί δικαίωση και ακόµη µεγαλύτερο επίτευγµα! Η δέσµευση για εµάς είναι να
παραµείνουµε στη ρότα της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόµα πιο ψηλά τον πήχη στο µέλλον,
βελτιώνοντας τις ικανότητες των στελεχών µας, επενδύοντας σε κάθε µέσο που οδηγεί στην
παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσµάτων, µε γνώµονα την ταχύτητα και την ποιότητα των
υπηρεσιών προς τους πελάτες µας» δήλωσε ο Κ. Νοδάρας, Managing Director της OneTeam.

Ο οργανισµός Superbrands έχει την έδρα του στο Λονδίνο και αποτελεί µία ανεξάρτητη αρχή
αξιολόγησης και προβολής του branding καθώς και ανάδειξης των κορυφαίων brands, προϊοντικών
και εταιρικών. Ο θεσµός των Superbrands ξεκίνησε το 1995 στη Μεγάλη Βρετανία ενώ µέσω εθνικών
αντιπροσώπων έχει υλοποιηθεί σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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4/6/2019 Η ICAP CORPORATE SUPERBRAND 2019 αναδείχτηκε πρώτη στην
κατηγορία «Σύµβουλοι Επιχειρήσεων»

Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά , ως ένα από τα κορυφαία Corporate SUPERBRANDS στην
Ελλάδα (2019), αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία «Συµβουλευτικές
Υπηρεσίες», όπως το 2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσηµης τελετής, στο Μέγαρο Μουσικής,
παρουσία περισσοτέρων των 300 Ανωτάτων Στελεχών.

Πρόκειται για µια κορυφαία διάκριση, από τον οµώνυµο διεθνώς καταξιωµένο Θεσµό Branding, που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες και είχε στόχο να αναδείξει ανάµεσα από 1.500 εταιρικές επωνυµίες τις
ηγέτιδες εταιρίες, αφενός µετά  από βαθµολογία  της κριτικής επιτροπής και αφετέρου µετά από
δηµοσκόπηση προς το καταναλωτικό κοινό, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Αναγνωσιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης, 
β) Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια, 
γ) Ποιότητα, τιµή, ασφάλεια, προϊόντων/υπηρεσιών και 
δ) Εταιρική Υπευθυνότητα.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του οµίλου εταιρειών ΙCAP,
παρέλαβε το βραβείο και δήλωσε σχετικά: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που για τέταρτη συνεχή
χρονιά η ICAP αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως SUPERBRAND, και µάλιστα ως πρώτη (1η)
στην ευρύτερη κατηγορία των Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Η διπλή αυτή διάκριση, λαµβάνει
µεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι το brand της ICAP  που ιδρύθηκε πριν από 55 χρόνια,
προηγείται στην αναγνωρισιµότητα και εµπιστοσύνη του επιχειρηµατικού κόσµου, από
σηµαντικές διεθνείς εταιρείες µε παγκόσµιας εµβέλειας brands. Οι εταιρείες ICAP έχουν επιτύχει
ταχεία και πολλαπλή πρόοδο τα τελευταία χρόνια και φέτος στοχεύουµε συνολικά, σε Έσοδα
€100 εκατ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους τους 1.100 εργαζοµένους µας για τις πολλές
µας επιτυχίες αλλά και την προσήλωσή τους στο στόχο µας, να παρέχουµε αξιόπιστες και
υψηλής αξίας λύσεις στους πελάτες µας, αλλά και για την δέσµευσή τους για την υλοποίηση
της πολιτικής µας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

http://www.ictplus.gr/default.asp?pid=30&rID=61573&ct=10&la=1
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H One Team βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά Superbrand

«Η παραµονή σ’ αυτήν αποτελεί δικαίωση και ακόµη
µεγαλύτερο επίτευγµα»

Στη χθεσινή λαµπερή βραδιά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κατά την απονοµή των
βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, η One Team απέσπασε τη µεγάλη τιµητική διάκριση του
Superbrand στον τοµέα Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων για δεύτερη συνεχόµενη φορά, αποδεικνύοντας
ότι η ηθική, η σταθερότητα, η προσήλωση στους στόχους και η αγαστή συνεργασία µε τους πελάτες κάτω
από τη φιλοσοφία «One Team» είναι αυτά που κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει, ανεβάζοντάς την στο
βάθρο των Superbrands.

«Η κατάκτηση της κορυφής είναι µία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες. Η παραµονή όµως σ’ αυτήν
αποτελεί δικαίωση και ακόµη µεγαλύτερο επίτευγµα! Η δέσµευση για εµάς είναι να παραµείνουµε στη ρότα
της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόµα πιο ψηλά τον πήχη στο µέλλον, βελτιώνοντας τις ικανότητες των
στελεχών µας, επενδύοντας σε κάθε µέσο που οδηγεί στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσµάτων, µε
γνώµονα την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες µας», δήλωσε ο Κ. Νοδάρας,
Managing Director της OneTeam.

Ο οργανισµός Superbrands έχει την έδρα του στο Λονδίνο και αποτελεί µία ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης
και προβολής του branding καθώς και ανάδειξης των κορυφαίων brands, προϊοντικών και εταιρικών. Ο
θεσµός των Superbrands ξεκίνησε το 1995 στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ µέσω εθνικών αντιπροσώπων έχει
υλοποιηθεί σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Άλλο ένα βραβείο απέσπασαν οι Μινωϊκές Γραµµές από τα Corporate
Superbrands 2018-2019

Στα διεθνούς κύρους Βραβεία "Corporate Superbrands 2018-2019", οι Μινωϊκές Γραµµές αναδείχτηκαν για
ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την «ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές».

ΠΗΓΗ. Διαβάστε περισσότερα ...
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Μινωϊκές Γραµµές»: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την «ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ» – Corporate Superbrands 2018-2019

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας.                                                               

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 – 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία
συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

https://rethemnos.gr/minoikes-grammes-i-aktoploiki-etair/
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Μινωικές Γραµµές: “Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία” στην ακτοπλοΐα

Αναδείχθηκε από τα  διεθνούς κύρους βραβεία  Corporate Superbrands 2018-2019

Σε µια  λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για  έκτη χρονιά  τα  διεθνούς κύρους Βραβεία
“Corporate Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για  ακόµα  µια  φορά  η
εταιρεία  µε την «ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία  «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο
συγκεκριµένα  στο χώρο της ακτοπλοΐας. 

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα  σηµαντική για  τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του
µεγάλου κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια  και στην Ελλάδα .

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην
κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς
εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της εµπιστοσύνης του
επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό
της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα  υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία  που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ,
προσφέρουν ποιοτική και ασφαλή µεταφορά  ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο
και τα Χανιά µε τον Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την
Ίο, την Πάρο και τη Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General
Sales Agent, όλα τα πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

https://www.portnet.gr/eidiseis-naytilias/20611-minoan-koryfaia-etairikh-eponymia-stin-aktoploia.html
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H One Team βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά Superbrand

Στη χθεσινή λαµπερή βραδιά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κατά την απονοµή των
βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, η One Team απέσπασε τη µεγάλη τιµητική διάκριση του
Superbrand στον τοµέα Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων για δεύτερη συνεχόµενη φορά, αποδεικνύοντας
ότι η ηθική, η σταθερότητα, η προσήλωση στους στόχους και η αγαστή συνεργασία µε τους πελάτες κάτω
από τη φιλοσοφία «One Team» είναι αυτά που κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει, ανεβάζοντάς την στο
βάθρο των Superbrands.

«Η κατάκτηση της κορυφής είναι µία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες. Η παραµονή όµως σ’ αυτήν
αποτελεί δικαίωση και ακόµη µεγαλύτερο επίτευγµα! Η δέσµευση για εµάς είναι να παραµείνουµε στη ρότα
της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόµα πιο ψηλά τον πήχη στο µέλλον, βελτιώνοντας τις ικανότητες των
στελεχών µας, επενδύοντας σε κάθε µέσο που οδηγεί στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσµάτων, µε
γνώµονα την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες µας», δήλωσε ο Κ. Νοδάρας,
Managing Director της OneTeam.

Ο οργανισµός Superbrands έχει την έδρα του στο Λονδίνο και αποτελεί µία ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης
και προβολής του branding καθώς και ανάδειξης των κορυφαίων brands, προϊοντικών και εταιρικών. Ο
θεσµός των Superbrands ξεκίνησε το 1995 στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ µέσω εθνικών αντιπροσώπων έχει
υλοποιηθεί σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

Πηγή: newsbeast.gr
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Η ICAP CORPORATE SUPERBRAND 2019

Πρώτη στην κατηγορία  «Σύµβουλοι Επιχειρήσεων», για  τρίτη φορά .

Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά, ως ένα από τα κορυφαία Corporate SUPERBRANDS στην
Ελλάδα (2019), αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες»,
όπως το 2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσηµης τελετής, στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία
περισσοτέρων των 300 Ανωτάτων Στελεχών. 
Πρόκειται για µια κορυφαία διάκριση, από τον οµώνυµο διεθνώς καταξιωµένο Θεσµό Branding, που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες και είχε στόχο να αναδείξει ανάµεσα από 1.500 εταιρικές επωνυµίες τις
ηγέτιδες εταιρίες, αφενός µετά από βαθµολογία της κριτικής επιτροπής και αφετέρου µετά από
δηµοσκόπηση προς το καταναλωτικό κοινό, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
α) Αναγνωσιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης, 
β) Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια, 
γ) Ποιότητα, τιµή, ασφάλεια, προϊόντων/υπηρεσιών και 
δ) Εταιρική Υπευθυνότητα.

Τι είναι τα Superbrands?
O θεσµός των Superbrands στοχεύει στην προώθηση του branding και στην επιβράβευση των
κορυφαίων επωνυµιών (brands) κάθε χώρας. Στόχος του διαγωνισµού “Superbrands” είναι η
επιβράβευση και προβολή των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών µαρκών,
προϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγών και η ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δηµιουργία
και τοποθέτηση στην αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των
καταναλωτών και να κερδίζουν την εµπιστοσύνη τους. Στην Ελλάδα ο διαγωνισµός
διενεργείται από το 2005.

http://www.dimoprasion.gr/?p=135277
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H One Team βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά Superbrand
Κοινοποίηση

Στη χθεσινή λαµπερή βραδιά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κατά την απονοµή των
βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, η One Team απέσπασε τη µεγάλη τιµητική διάκριση του
Superbrand στον τοµέα Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων για δεύτερη συνεχόµενη φορά, αποδεικνύοντας
ότι η ηθική, η σταθερότητα, η προσήλωση στους στόχους και η αγαστή συνεργασία µε τους πελάτες κάτω
από τη φιλοσοφία «One Team» είναι αυτά που κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει, ανεβάζοντάς την στο
βάθρο των Superbrands.

«Η κατάκτηση της κορυφής είναι µία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες. Η παραµονή όµως σ’ αυτήν
αποτελεί δικαίωση και ακόµη µεγαλύτερο επίτευγµα! Η δέσµευση για εµάς είναι να παραµείνουµε στη ρότα
της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόµα πιο ψηλά τον πήχη στο µέλλον, βελτιώνοντας τις ικανότητες των
στελεχών µας, επενδύοντας σε κάθε µέσο που οδηγεί στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσµάτων, µε
γνώµονα την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες µας», δήλωσε ο Κ. Νοδάρας,
Managing Director της OneTeam.

Ο οργανισµός Superbrands έχει την έδρα του στο Λονδίνο και αποτελεί µία ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης
και προβολής του branding καθώς και ανάδειξης των κορυφαίων brands, προϊοντικών και εταιρικών. Ο
θεσµός των Superbrands ξεκίνησε το 1995 στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ µέσω εθνικών αντιπροσώπων έχει
υλοποιηθεί σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Μινωικές Γραμμές: “Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία” στην ακτοπλοΐα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μινωικές Γραµµές: Η εταιρία µε την "Κορυφαία Επωνυµία"

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο
χώρο της ακτοπλοΐας.                                                               
 
Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.
 
Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα  σηµαντική για  τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του
µεγάλου κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για  τρίτη φορά  (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται
νικητές στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η
εταιρεία συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.
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Mercedes Benz Hellas και Σκλαβενίτης, µεγάλοι νικητές στα Superbrands

Παρουσία πληθώρας στελεχών του επιχειρηµατικού κόσµου πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα, 3 Ioυνίου, η
εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, στην οποία τιµήθηκαν πολλές
από τις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν καταρχήν βραβεία στις εταιρείες που συµµετείχαν στην ειδική έκδοση
«Corporate Superbrands 2018-2019» δηλαδή στις: 2happy,gr, Algosystems, Candia Strom, ContactPigeon,
Elpedison, Generation Y, Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, Ιsoplus Solgar, Knauf, Lamda Development,
Μinoan Lines, Nak Shoes, NN Hellas, Ravenna, Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox Hellas, Ούζο
Βαρβαγιάννη, Bενέτης, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο, Φοβερά
Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.

Στη συνέχεια απονεµήθηκαν βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθµολογία ανά κατηγορία
αγοράς και συγκεκριµένα στις Interamerican, Mercedes Benz Ελλάς, Γιώτης, Ogilvy, Barilla Hellas, Ψυχογιός,
Lapin House, Eλληνικά Πετρέλαια, 3Μ, Candia Strom, MRB Hellas, Γρηγόρης Μικρογεύµατα, ΙΟΝ, Καυκάς,
skroutz.gr, Lamda Development, Rolex Eλλάς, Kαθηµερινές Εκδόσεις, Beat, Unilever Hellas, Αθηναϊκή
Ζυθοποιία, Χήτος ΑΒΕΕ, Κορρές, Τιτάν, Σκλαβενίτης, Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών, ICAP Group, Google
Hellas, Cosmote, Λάµψα, Παπαστράτος, Alpha Bank, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Βραβεία έλαβαν επίσης και µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί. Η βραδιά κορυφώθηκε µε την απονοµή των
ειδικών βραβείων, τα οποία δόθηκαν στην Mercedes Benz Hellas, ως καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυµία
και στην Σκλαβενίτης ως η Εταιρική Επωνυµία που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία,
ανεξαρτήτως κατηγορίας (διάκριση «Χρυσή Νίκη»). Σηµαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηµατικής
κοινότητας έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση, ενώ χρέη παρουσιαστών εκτέλεσαν οι Λάµπρος Φισφής,
Δηµήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούµπος.

Marketing Week Online( 4 Ιουνίου 2019)
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ICAP: Πρώτη και πάλι στην κατηγορία «Σύµβουλοι Επιχειρήσεων»

Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά, ως ένα από τα κορυφαία Corporate SUPERBRANDS στην
Ελλάδα (2019), αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες»,
όπως το 2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσηµης τελετής, στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία
περισσοτέρων των 300 Ανωτάτων Στελεχών.

Πρόκειται για µια κορυφαία διάκριση, από τον οµώνυµο διεθνώς καταξιωµένο Θεσµό Branding, που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες και είχε στόχο να αναδείξει ανάµεσα από 1.500 εταιρικές επωνυµίες τις
ηγέτιδες εταιρίες,αφενός µετά από βαθµολογία της κριτικής επιτροπής και αφετέρου µετά από
δηµοσκόπηση προς το καταναλωτικό κοινό, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Αναγνωσιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης, 
β) Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια, 
γ) Ποιότητα, τιµή, ασφάλεια, προϊόντων/υπηρεσιών και 
δ) Εταιρική Υπευθυνότητα.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του οµίλου εταιρειών ΙCAP, παρέλαβε
το βραβείο και δήλωσε σχετικά: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που για τέταρτη συνεχή χρονιά η ICAP
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως SUPERBRAND, και µάλιστα ως πρώτη (1η) στην ευρύτερη κατηγορία
των Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Η διπλή αυτή διάκριση, λαµβάνει µεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι το
brand της ICAP που ιδρύθηκε πριν από 55 χρόνια, προηγείται στην αναγνωρισιµότητα και εµπιστοσύνη του
επιχειρηµατικού κόσµου, από σηµαντικές διεθνείς εταιρείες µε παγκόσµιας εµβέλειας brands.

Οι εταιρείες ICAP έχουν επιτύχει ταχεία και πολλαπλή πρόοδο τα τελευταία χρόνια και φέτος στοχεύουµε
συνολικά, σε Έσοδα €100 εκατ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους τους 1.100 εργαζοµένους µας για
τις πολλές µας επιτυχίες αλλά και την προσήλωσή τους στο στόχο µας, να παρέχουµε αξιόπιστεςκαι
υψηλής αξίας λύσεις στους πελάτες µας, αλλά και για την δέσµευσή τους για την υλοποίηση της πολιτικής
µας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

http://www.fmvoice.gr/index.php/teleutaies-eidiseis-roi/item/219664-icap-proti-kai-pali-stin-katigoria-symvouloi-epixeiriseon
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Μινωικές Γραµµές: “Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία” στην ακτοπλοΐα
Σε µια  λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για  έκτη χρονιά  τα  διεθνούς κύρους Βραβεία
“Corporate Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για  ακόµα  µια  φορά  η
εταιρεία  µε την «ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία  «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο
συγκεκριµένα  στο χώρο της ακτοπλοΐας.

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα  σηµαντική για  τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του
µεγάλου κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια  και στην Ελλάδα .

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 – 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία
συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα  υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία  που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ,
προσφέρουν ποιοτική και ασφαλή µεταφορά  ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο
και τα Χανιά µε τον Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την
Ίο, την Πάρο και τη Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General
Sales Agent, όλα τα πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

http://koinoniki.gr/2019/06/minoikes-grammes-korifea-eteriki-eponimia-stin-aktoplo%ce%90a/
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Τη τιµητική διάκριση του Superbrand απέσπασε η One Team

Kατά την απονοµή των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
η One Team απέσπασε τη µεγάλη τιµητική διάκριση του Superbrand στον τοµέα Διαφήµισης και Δηµοσίων
Σχέσεων για  δεύτερη συνεχόµενη φορά  αποδεικνύοντας ότι η ηθική, η σταθερότητα, η προσήλωση
στους στόχους και η αγαστή συνεργασία µε τους πελάτες κάτω από τη φιλοσοφία  “One Team” είναι
αυτά που κάνουν την εταιρεία  να  ξεχωρίζει, ανεβάζοντάς την στο βάθρο των Superbrands.

"Η κατάκτηση της κορυφής είναι µία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες. Η παραµονή όµως σ’ αυτήν
αποτελεί δικαίωση και ακόµη µεγαλύτερο επίτευγµα! Η δέσµευση για εµάς είναι να παραµείνουµε στη ρότα
της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόµα  πιο ψηλά  τον πήχη στο µέλλον, βελτιώνοντας τις ικανότητες των
στελεχών µας, επενδύοντας σε κάθε µέσο που οδηγεί στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσµάτων,
µε γνώµονα την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες µας" δήλωσε ο Κ. Νοδάρας,
Managing Director της OneTeam.

Ο οργανισµός Superbrands έχει την έδρα του στο Λονδίνο και αποτελεί µία ανεξάρτητη αρχή
αξιολόγησης και προβολής του branding καθώς και ανάδειξης των κορυφαίων brands, προϊοντικών
και εταιρικών. Ο θεσµός των Superbrands ξεκίνησε το 1995 στη Μεγάλη Βρετανία ενώ µέσω εθνικών
αντιπροσώπων έχει υλοποιηθεί σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Μινωικές Γραµµές: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την «Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία» -Corporate Superbrands 2018-2019

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας.                                                              

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019. Η
τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.
 
Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην
κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς
εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της εµπιστοσύνης του
επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό
της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσµό "Superbrands"

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον  ανεξάρτητο
οργανισµό “Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η
ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

 Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία  Διεθνής Εταιρεία
που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»
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Μινωικές Γραµµές: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την «Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία» -Corporate Superbrands 2018-2019

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας.                                                              

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019. Η
τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.
 
Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην
κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς
εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της εµπιστοσύνης του
επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό
της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσµό "Superbrands"

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό "Superbrands", ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η
ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες. Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την
υψηλότερη βαθµολογία ως "Corporate Superbrand 2018 - 2019" στην κατηγορία "Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα",
έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του κλάδου. Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό ειδικό βραβείο "Χρυσή Νίκη" που
αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως "Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται...

Businessnews.gr   ·    πριν από  16 λεπτά  ·    

http://www.palo.gr/epixeirhmatika-nea/dipli-diakrisi-gia-ti-mercedes-benz-ellas-sto-thesmo-superbrands/22084969/


https://www.kriti24.gr/

 Publication date: 04/06/2019 20:38

 Alexa ranking (Greece): 3143

 https://www.kriti24.gr/vraveia-corporate-superbrands-2018-2019-anadeixi-minoiko...

Βραβεία “Corporate Superbrands 2018-2019”: Ανάδειξη Μινωικών Γραµµών ως
Κορυφαία Επωνυµία

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς
κύρους Βραβεία “Corporate Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια
φορά η εταιρεία µε την «ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο
συγκεκριµένα στο χώρο της ακτοπλοΐας.                                                               

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 – 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία
συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

 Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ,
προσφέρουν ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά
µε τον Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο
και τη Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent,
όλα τα πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσµό «Superbrands»

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά  βραβεία  στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον
 ανεξάρτητο οργανισµό “Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και
εταιρικές επωνυµίες. Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας
της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής
γνώµης που διενήργησε η εταιρεία  ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα  1.000 ατόµων ηλικίας από 20-
65 ετών µετά  από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα  µας, σε 37
διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 – 2019” στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.
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κλάδου.

Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία  Διεθνής Εταιρεία
που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»
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H One Team βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά Superbrand

Στη χθεσινή λαµπερή βραδιά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κατά την απονοµή των
βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, η One Team απέσπασε τη µεγάλη τιµητική διάκριση του
Superbrand στον τοµέα Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων για δεύτερη συνεχόµενη φορά, αποδεικνύοντας
ότι η ηθική, η σταθερότητα, η προσήλωση στους στόχους και η αγαστή συνεργασία µε τους πελάτες κάτω
από τη φιλοσοφία «One Team» είναι αυτά που κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει, ανεβάζοντάς την στο
βάθρο των Superbrands.

«Η κατάκτηση της κορυφής είναι µία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες. Η παραµονή όµως σ’ αυτήν
αποτελεί δικαίωση και ακόµη µεγαλύτερο επίτευγµα! Η δέσµευση για εµάς είναι να παραµείνουµε στη ρότα
της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόµα πιο ψηλά τον πήχη στο µέλλον, βελτιώνοντας τις ικανότητες των
στελεχών µας, επενδύοντας σε κάθε µέσο που οδηγεί στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσµάτων, µε
γνώµονα την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες µας», δήλωσε ο Κ. Νοδάρας,
Managing Director της OneTeam.

Ο οργανισµός Superbrands έχει την έδρα του στο Λονδίνο και αποτελεί µία ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης
και προβολής του branding καθώς και ανάδειξης των κορυφαίων brands, προϊοντικών και εταιρικών. Ο
θεσµός των Superbrands ξεκίνησε το 1995 στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ µέσω εθνικών αντιπροσώπων έχει
υλοποιηθεί σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

newsbeast.gr
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Μινωικές Γραµµές:Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την κορυφαία εταιρική επωνυµία!

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία
“Corporate Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε
την «ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο
της ακτοπλοΐας.                                                               

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην
κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς
εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της εµπιστοσύνης του
επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό
της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.
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Βράβευση της Mercedes-Benz Ελλάς στα Superbrands

Δύο βραβεία απονεµήθηκαν στις 3 Ιουνίου στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον  οργανισµό “Superbrands”, ο
οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η ανάδειξη των Corporate
Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής του θεσµού και
πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000
ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα
µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 – 2019” στην
κατηγορία ‘Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα”, έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες έξι εταιρείες του κλάδου.

Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία  Διεθνής Εταιρεία
που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς, Ιωάννης Καλλίγερος,
ο οποίος δήλωσε: “Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε ηεταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο όραµα και στις αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια”.

https://fleetnews.gr/vraveysi-tis-mercedes-benz-ellas-sta-superbrands/
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσµό "Superbrands"

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον  ανεξάρτητο
οργανισµό “Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η
ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “CorporateSuperbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία  Διεθνής Εταιρεία
που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»

https://www.advertising.gr/awards/diakriseis/dipli-diakrisi-gia-ti-mercedes-benz-ellas-sto-thesmo-superbrands/
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσµό «Superbrands»

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον  ανεξάρτητο
οργανισµό “Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η
ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 – 2019” στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»
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Μινωικές Γραµµές: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία µε την «Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία» -Corporate Superbrands 2018-2019

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία
“Corporate Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η
εταιρεία µε την «ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο
συγκεκριµένα στο χώρο της ακτοπλοΐας.  

Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας.  

                                                            

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019. Η
τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.
 
Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές στην
κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία συνεχώς
εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της εµπιστοσύνης του
επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το έµψυχο δυναµικό
της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

 

Πηγή: iefimerida.gr
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Μεταξύ των κορυφαίων brands της ελληνικής αγοράς οι Μινωικές Γραµµές
Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«Κορυφαία Επωνυµία» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας.

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Οπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για
τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο
χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για  τρίτη φορά  (2011 – 2012, 2016 - 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία
συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας. Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα
πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας µας.

http://www.banksnews.gr/index.php/2015-06-14-15-28-52/item/143844-brands
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Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς:
Γράφτηκε από  SafetyCar

 Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό “Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η
ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου. 
Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»

http://www.safetycar.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/2096-%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AE-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-mercedes-benz-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82


http://www.elzoni.gr/

 Publication date: 05/06/2019 06:04

 Alexa ranking (Greece): 4402

 http://www.elzoni.gr/html/ent/455/ent.97455.asp

H One Team ξανά SUPERBRAND! ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑH One Team ξανά SUPERBRAND!
05/06/2019

Σε µία λαµπερή βραδιά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κατά την απονοµή των βραβείων Corporate
Superbrands Greece 2018-2019, η One Team απέσπασε τη µεγάλη τιµητική διάκριση του Superbrand στον
τοµέα Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων για δεύτερη συνεχόµενη φορά αποδεικνύοντας ότι η ηθική, η
σταθερότητα, η προσήλωση στους στόχους και η αγαστή συνεργασία µε τους πελάτες κάτω από τη
φιλοσοφία “One Team” είναι αυτά που κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει, ανεβάζοντάς την στο βάθρο των
Superbrands.

«Η κατάκτηση της κορυφής είναι µία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες. Η παραµονή όµως σ’ αυτήν
αποτελεί δικαίωση και ακόµη µεγαλύτερο επίτευγµα! Η δέσµευση για εµάς είναι να παραµείνουµε στη ρότα
της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόµα πιο ψηλά τον πήχη στο µέλλον, βελτιώνοντας τις ικανότητες των
στελεχών µας, επενδύοντας σε κάθε µέσο που οδηγεί στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσµάτων, µε
γνώµονα την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες µας» δήλωσε ο Κ. Νοδάρας,
Managing Director της OneTeam.

Ο οργανισµός Superbrands έχει την έδρα του στο Λονδίνο και αποτελεί µία ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης
και προβολής του branding καθώς και ανάδειξης των κορυφαίων brands, προϊοντικών και εταιρικών. Ο
θεσµός των Superbrands ξεκίνησε το 1995 στη Μεγάλη Βρετανία ενώ µέσω εθνικών αντιπροσώπων έχει
υλοποιηθεί σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

http://www.elzoni.gr/html/ent/455/ent.97455.asp
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Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς!

Τη Δευτέρα (03/06) το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
ανεξάρτητο οργανισµό “Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές
επωνυµίες. Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής
Επιτροπής του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών
MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

 Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία  Διεθνής Εταιρεία
που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»

https://www.onsports.gr/auto-moto/story/635867/dipli-vraveysi-gia-ti-mercedes-benz-ellas
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Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς!
Τ

η Δευτέρα (03/06) το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον 
ανεξάρτητο οργανισµό “Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές
επωνυµίες. Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής
Επιτροπής του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών
MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες. 
Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου. 
 Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!
Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»
Παίζουµε µπαλίτσα και στο Instagram.

https://www.newscast.gr/eidiseis/athlitika/dipli_brabeusi_gia_ti_mercedesbenz_ellas.html
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Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ 

Τ η Δευτέρα (03/06) το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον
ανεξάρτητο οργανισµό Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως Corporate Superbrand 2018 - 2019 στην
κατηγορία Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα, έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του κλάδου.

Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας.

Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.Παίζουµε µπαλίτσα και στο Instagram.

http://www.palo.gr/mhxanokinhtos-athlitismos/dipli-vraveysi-gia-ti-mercedes-benz-ellas/22088087/
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Mercedes: Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα
Το βράδυ της Κυριακής, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον
 ανεξάρτητο οργανισµό “Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές
επωνυµίες. Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής
Επιτροπής του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία
ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών
που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Γράφει ο: Δηµήτρης Δοντάς

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

 Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»

http://www.fmvoice.gr/index.php/epikairotita/car-voice/item/219734-mercedes-koryfaia-diethnis-etaireia-pou-drastiriopoieitai-stin-ellada
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Το ΖΑΓΟΡΙ διακρίνεται για 2η φορά ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην
Ελλάδα»

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ,
βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία για το 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία
Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαµβάνει το
σηµαντικό τίτλο “Greece’s Corporate
Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη
συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως
το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο
του. Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ
βραβεύτηκε από το θεσµό των
SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιµότητά του
στην...
ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την
ευθύνη του προς τους καταναλωτές. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της
εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά

Γεράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE. Τα Superbrands στην Ελλάδα
διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες, που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως «Corporate Superbrand
20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από
ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε µέσω της εταιρείας
έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η
δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα.

https://epirusgate.blogspot.com/2019/06/2.html
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Βράβευση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στα “Corporate Superbrands Greece 2018-2019”

Ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα διακρίθηκε για άλλη µία φορά η εταιρία  ΓΙΩΤΗΣ, στο
πλαίσιο του θεσµού των “Corporate Superbrands Greece 2018-2019” που αναδεικνύει τις κορυφαίες
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Συγκεκριµένα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία των
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η αξιολόγηση των εταιριών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων και από το καταναλωτικό κοινό, µέσω διενέργειας έρευνας της  Κοινής Γνώµης, µε
κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον κλάδο των τροφίµων εδώ και 89 χρόνια,
 παράγοντας αξία για την εθνική οικονοµία και κοινωνία. Διαθέτει ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο
καινοτόµων προϊόντων -µε περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς-, ενώ παράλληλα εξάγει µε επιτυχία
τα προϊόντα της στις πέντε ηπείρους. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται είναι: Βρεφικές
Τροφές, Προϊόντα Μαγειρικής, Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής, Επιδόρπια, Ροφήµατα, Σοκολάτες, Προϊόντα
Ψυγείου έτοιµα προς κατανάλωση, Σειρά Προϊόντων Χαµηλού Γλυκαιµικού Δείκτη Sweet & Balance.
Προϊόντα Ισορροπηµένης Διατροφής Fytro, Βιολογικά Προϊόντα Bio – Organic κ.α.

Η εταιρεία, όλα αυτά τα χρόνια, έχει λάβει σηµαντικές διακρίσεις, ενώ πολλά από τα προϊόντα της έχουν
διεθνείς πατέντες και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. διαχρονικά επενδύει στην έρευνα και
τεχνολογία προς όφελος του τελικού καταναλωτή, αλλά και του Βιοµηχανικού κλάδου. Το 2017
ολοκληρώθηκε η δηµιουργία του πρωτοπόρου «Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Καινοτοµίας» (Hellenic
Research and Innovation Center), ενός σύγχρονου ινστιτούτου ασφάλειας τροφίµων, όχι µόνο για τις ανάγκες
της εταιρίας, αλλά συνολικά για τον κλάδο. Γνωστή για το κοινωνικό της έργο µε έµφαση στη µητέρα και
το παιδί, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ανέπτυξε, το 2018, το Πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα
γεννιέται!» κατά της υπογεννητικότητας.

http://foodbusiness.gr/vraveysi-tis-giotis-a-e-sta-quot-corporate-superbrands-greece-2018-2019-quot/
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Η Beat, η Google Hellas και άλλα: Αυτά είναι τα κορυφαία ελληνικά brands ανά
κατηγορία

από newsroom

Πραγµατοποιήθηκαν την Δευτέρα τα Corporate Superbrands Greece 2018-2019. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης
βραβεύτηκαν οι κορυφαίες επιχειρηµατικές επωνυµίες που δραστηριποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το
φάσµα της οικονοµίας.

Οι εταιρίες που βραβεύτηκαν ανά κατηγορία:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Interamerican

Αυτοκίνητο

Mercedes Benz Ελλάς

Γαλακτοκοµικά

Γιώτης

Διαφήµιση – Δηµόσιες Σχέσεις

Ogilvy

Είδη διατροφής

Barilla Hellas A.E.

Εκδοτικοί Οίκοι

Ψυχογιός

Ενδυση-Υπόδηση

Lapin House

Eνέργεια

Eλληνικά Πετρέλαια

Εξοπλισµός Σπιτιού

3Μ

Επιπλα

Candia Strom

Ερευνα

MRB HELLAS A.E.

Εστίαση

Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε.

Ζαχαρώδη- Πρόσθετα  Μαγειρικής

ΙΟΝ

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη -Φωτισµός

Καυκάς Α.Ε.

Ηλεκτρονικό εµπόριο

skroutz.gr

Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων

Lamda Development

Κόσµηµα  – Ρολόι- Οπτικά

ROLEX EΛΛΑΣ

Μέσα  Μαζικής Ενηµέρωσης

Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις

Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS, Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο
«Ελπίδα», Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ.

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Beat

Νοσηλευτικά  Ιδρύµατα-Διαγνωστικά  Κέντρα

Οµιλος Ιατρικού Αθηνών

https://www.itspossible.gr/%ce%b7-beat-%ce%b7-google-hellas-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ac-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b1%ce%af%ce%b1/
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Οικιακή καθαριότητα  – Χαρτικά

ELAIS – UNILEVER HELLAS

Ποτά  αλκοολούχα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ποτά  µη αλκοολούχα-Ροφήµατα

XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Προσωπική περιποίηση

Κορρές Φυσικά Προϊόντα

Πρώτες ύλες και Υλικά  κατασκευών

ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα

Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα

Σκλαβενίτης

Συγκοινωνίες-µεταφορές

Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.

Συµβουλευτικές υπηρεσίες – Υπηρεσίες προς εταιρείες

ICAP Group

Τεχνολογία

Google Hellas

Τηλεπικοινωνίες

Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote

Τουρισµός

Λάµψα Α.Ε.

Τσιγάρα  – Είδη Καπνιστού

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες

ALPHA BANK

Ψυχαγωγία

Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

 

Ειδικό βραβείο απονεµήθηκε στην Mercedes Benz Hellas, ως εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική
επωνυµία, ενώ η «Χρυσή Νίκη» δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης, ως η Εταιρική Επωνυµία που
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας.
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5/6/2019 Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς

Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς
τεχνολογίας, δίπλα  σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα  3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους
και απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που
πιστοποιεί την αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης
τη συνέπεια και την ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει
ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων
υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για  6η φορά  στην Ελλάδα , εντάσσεται
στο πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να
ενισχύσει τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη
των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από
ανεξάρτητη κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την
εταιρεία ερευνών MARC. 
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς
Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.

Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για να το µοιραστείτε στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς - [Reporter.gr]

Το βραβείο "Corporate Superbrand" απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς. Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή
απονοµής των βραβείων Superbrands GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου. Το
βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: "Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της...

Reporter.gr   ·    πριν από  29 λεπτά  ·    

Το βραβείο "Corporate Superbrand" απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς. Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή
απονοµής των βραβείων Superbrands GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου. Το
βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: "Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της...

http://www.palo.gr/epixeirhmatika-nea/softone-sta-koryfaia-brands-tis-ellinikis-agoras/22092050/


http://www.palo.gr/?fcid=5

 Publication date: 05/06/2019 14:05

 Alexa ranking (Greece): 192

 http://www.palo.gr/epixeirhmatika-nea/koryfaia-etairiki-epwnymia-anadeixtike-i-gi...

Βράβευση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στα 'Corporate Superbrands Greece 2018-2019' -
[Tromaktiko.gr]

Ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα διακρίθηκε για άλλη µία φορά η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ, στο πλαίσιο
του θεσµού των "Corporate Superbrands Greece 2018-2019" που αναδεικνύει τις κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Συγκεκριµένα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η αξιολόγηση
των εταιριών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων και από το καταναλωτικό
κοινό, µέσω διενέργειας έρευνας της Κοινής Γνώµης, µε κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της
επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική
υπευθυνότητα. Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον κλάδο των τροφίµων εδώ και 89
χρόνια, παράγοντας αξία για την εθνική οικονοµία και κοινωνία. Διαθέτει ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο
καινοτόµων προϊόντων -µε περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς- ενώ...

Tromaktiko.gr   ·    πριν από  29 λεπτά  ·    

Ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα διακρίθηκε για άλλη µία φορά η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ, στο πλαίσιο
του θεσµού των "Corporate Superbrands Greece 2018-2019" που αναδεικνύει τις κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Συγκεκριµένα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η αξιολόγηση
των εταιριών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων και από το καταναλωτικό
κοινό, µέσω διενέργειας έρευνας της Κοινής Γνώµης, µε κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της
επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική
υπευθυνότητα. Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον κλάδο των τροφίµων εδώ και 89
χρόνια, παράγοντας αξία για την εθνική οικονοµία και κοινωνία. Διαθέτει ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο
καινοτόµων προϊόντων -µε περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς- ενώ...
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Corporate Superbrands Greece 2018-2019: Αυτά είναι τα κορυφαία ελληνικά brands
για το 2019

Πραγµατοποιήθηκαν την Δευτέρα τα Corporate Superbrands Greece 2018-2019. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης
βραβεύτηκαν οι κορυφαίες επιχειρηµατικές επωνυµίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το
φάσµα της οικονοµίας.

Οι εταιρίες που βραβεύτηκαν ανά κατηγορία:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Interamerican

Αυτοκίνητο

Mercedes Benz Ελλάς

Γαλακτοκοµικά

Γιώτης

Διαφήµιση – Δηµόσιες Σχέσεις

Ogilvy

Είδη διατροφής

Barilla Hellas A.E.

Εκδοτικοί Οίκοι

Ψυχογιός

Ένδυση-Υπόδηση

Lapin House

Eνέργεια

Eλληνικά Πετρέλαια

Εξοπλισµός Σπιτιού

3Μ

Έπιπλα

Candia Strom

Έρευνα

MRB HELLAS A.E.

Εστίαση

Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε.

Ζαχαρώδη- Πρόσθετα  Μαγειρικής

ΙΟΝ

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη -Φωτισµός

Καυκάς Α.Ε.

Ηλεκτρονικό εµπόριο

https://www.94fm.gr/corporate-superbrands-greece-2018-2019-ayta-einai-ta-koryfaia-ellinika-brands-gia-to-2019/
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skroutz.gr

Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων

Lamda Development

Κόσµηµα  – Ρολόι- Οπτικά

ROLEX EΛΛΑΣ

Μέσα  Μαζικής Ενηµέρωσης

Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις

Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS, Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο
«Ελπίδα», Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ.

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Beat

Νοσηλευτικά  Ιδρύµατα-Διαγνωστικά  Κέντρα

Όµιλος Ιατρικού Αθηνών

Οικιακή καθαριότητα  – Χαρτικά

ELAIS – UNILEVER HELLAS

Ποτά  αλκοολούχα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ποτά  µη αλκοολούχα-Ροφήµατα

XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Προσωπική περιποίηση

Κορρές Φυσικά Προϊόντα

Πρώτες ύλες και Υλικά  κατασκευών

ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα

Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα

Σκλαβενίτης

Συγκοινωνίες-µεταφορές

Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.

Συµβουλευτικές υπηρεσίες – Υπηρεσίες προς εταιρείες

ICAP Group

Τεχνολογία

Google Hellas

Τηλεπικοινωνίες

Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote

Τουρισµός
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Λάµψα Α.Ε.

Τσιγάρα  – Είδη Καπνιστού

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες

ALPHA BANK

Ψυχαγωγία

Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ειδικό βραβείο απονεµήθηκε στην Mercedes Benz Hellas, ως εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική
επωνυµία, ενώ η «Χρυσή Νίκη» δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης, ως η Εταιρική Επωνυµία που
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Στην εκδήλώση τιµήθηκαν, επίσης, οι εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή έκδοση «Corporate
Superbrands 2018-2019»: 2happy,gr, Algosystems A.E., Candia Strom, ContactPigeon, Elpedison, Generation Y,
Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, ΙsoplusSolgar, Knauf, Lamda Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN
Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης,
Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο, Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσµό «Superbrands»

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες.

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως Corporate Superbrand 2018 - 2019 στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κ. Ιωάννης
Καλλίγερος.

Νίκος Τσάδαρης
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«Ζαγόρι»: Superbrand µε βραβείο
Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, το φυσικό µεταλλικό νερό «Ζαγόρι» της εταιρίας Χήτος ΑΒΕΕ,
βραβεύτηκε ως η κορυφαία εταιρική επωνυµία για το 2018-2019, µε την υψηλότερη βαθµολογία, στην
κατηγορία «Μη Αλκοολούχα Ποτά».

Η βράβευση έγινε στην εκδήλωση των Superbrands την περασµένη Δευτέρα και στην ίδια κατηγορία, ήταν
και το νερό «Βίκος».

Το βραβείο πιστοποιεί «το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο» για το «Ζαγόρι».

https://typos-i.gr/article/zagori-superbrand-me-brabeio
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσμό «Superbrands»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς
Το βραβείο «Corporate Superbrand» απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή
απονοµής των βραβείων Superbrands GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσµό «Superbrands»

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες.

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως Corporate Superbrand 2018 – 2019 στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

https://www.trelokouneli.gr/dipli-diakrish-gia-th-mercedes-benz-ellas-sto-thesmo-superbrands/
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Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κ. Ιωάννης
Καλλίγερος.

Νίκος Τσάδαρης
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς
Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

 

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των
βραβείων Superbrands GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχήbusiness λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό άξονα
την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς

 

Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσµό «Superbrands»

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες.

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως Corporate Superbrand 2018 – 2019 στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.
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Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κ. Ιωάννης
Καλλίγερος.

Νίκος Τσάδαρης
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Corporate Superbrands Greece: Ποιές είναι οι κορυφαίες επωνυµίες στην Ελλάδα
για το 2018-2019

Τα  κορυφαία  επιχειρηµατικά  brands που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσµα  της ελληνικής
οικονοµίας, βραβέυτηκαν στην εκδήλωση απονοµής των Corporate Superbrands Greece 2018-
2019, που έλαβε χώρα  την περασµένη Δευτέρα  στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Οι εταιρείες αναδείχθηκαν νικήτριες ανά  κατηγορία  είναι οι εξής:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Interamerican

Αυτοκίνητο

Mercedes Benz Ελλάς

Γαλακτοκοµικά

Γιώτης

Διαφήµιση – Δηµόσιες Σχέσεις

Ogilvy

Είδη διατροφής

Barilla Hellas A.E.

Εκδοτικοί Οίκοι

Ψυχογιός

Ενδυση-Υπόδηση

Lapin House

Eνέργεια

Eλληνικά Πετρέλαια

Εξοπλισµός Σπιτιού

3Μ

Επιπλα

Candia Strom

Ερευνα

MRB HELLAS A.E.

Εστίαση

Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε.

Ζαχαρώδη- Πρόσθετα  Μαγειρικής

ΙΟΝ

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη -Φωτισµός

Καυκάς Α.Ε.

Ηλεκτρονικό εµπόριο
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skroutz.gr

Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων

Lamda Development

Κόσµηµα  – Ρολόι- Οπτικά

ROLEX EΛΛΑΣ

Μέσα  Μαζικής Ενηµέρωσης

Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις

Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS, Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο
«Ελπίδα», Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ.

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Beat

Νοσηλευτικά  Ιδρύµατα-Διαγνωστικά  Κέντρα

Οµιλος Ιατρικού Αθηνών

Οικιακή καθαριότητα  – Χαρτικά

ELAIS – UNILEVER HELLAS

Ποτά  αλκοολούχα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ποτά  µη αλκοολούχα-Ροφήµατα

XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Προσωπική περιποίηση

Κορρές Φυσικά Προϊόντα

Πρώτες ύλες και Υλικά  κατασκευών

ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα

Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα

Σκλαβενίτης

Συγκοινωνίες-µεταφορές

Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.

Συµβουλευτικές υπηρεσίες – Υπηρεσίες προς εταιρείες

ICAP Group

Τεχνολογία

Google Hellas

Τηλεπικοινωνίες

Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote

Τουρισµός
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ALPHA BANK

Ψυχαγωγία

Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ειδικό βραβείο απονεµήθηκε στην Mercedes Benz Hellas, ως εταιρεία  µε την καλύτερη διεθνή
εταιρική επωνυµία , ενώ η «Χρυσή Νίκη» δόθηκε στην εταιρεία  Σκλαβενίτης, ως η Εταιρική
Επωνυµία  που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία , ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Στην εκδήλώση τιµήθηκαν, επίσης, οι εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή έκδοση
«Corporate Superbrands 2018-2019»: 2happy,gr, Algosystems A.E., Candia Strom, ContactPigeon, Elpedison,
Generation Y, Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, ΙsoplusSolgar, Knauf, Lamda Development, Μinoan Lines,
Nak Shoes, NN Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη,
Bενέτης, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο, Φοβερά Προστασία και Χήτος
ΑΒΕΕ.
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς
Το βραβείο «Corporate Superbrand» απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή
απονοµής των βραβείων Superbrands GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.

https://indicator.gr/i-softone-sta-koryfaia-brands-tis-ellinikis-agoras
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσµό «Superbrands»

Follow @thetimesgr Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από
τον ανεξάρτητο οργανισµό Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές
επωνυµίες. Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής
Επιτροπής του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κ...

Read more https://thetimes.gr/2019/06/%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AE-
%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7-mercedes-benz-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-
%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC/
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Μεταξύ των κορυφαίων brands της ελληνικής αγοράς η SoftΟne

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το βραβείο “ Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς. Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή
απονοµής των βραβείων Superbrands GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου. Το
βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.” Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα,
εντάσσεται στο πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να
επιβραβεύσει και να ενισχύσει τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική
οικονοµία. Η ανάδειξη των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει
αξιολόγησης από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της
κοινής γνώµης από την εταιρεία ερευνών MARC.

https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1684891/metaxy-ton-koryfaion-brands-ths-ellhnikhs-agoras-h.html
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς
Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.

https://www.sofokleousin.gr/i-softone-sta-koryfaia-brands-tis-ellinikis-agoras
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσµό «Superbrands»
Κοινοποίηση

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες.

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως Corporate Superbrand 2018 – 2019 στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.
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Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κ. Ιωάννης
Καλλίγερος.

Νίκος Τσάδαρης

newsbeast.gr

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς
Το βραβείο "Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόμενη μεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυμιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα σημαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την
τελετή απονομής των βραβείων Superbrands GREECE 2018-2019 που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3
Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηματικού
κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: "Αποτελεί μέγιστη τιμή για εμάς η διάκριση σε ένα θεσμό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναμφίβολα για μία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιμότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόμα πιο ισχυρή τη δέσμευση της
εταιρείας μας για τη συστηματική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας με κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισμός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσμιου θεσμού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυμιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων και διενέργειας δημοσκόπησης της κοινής γνώμης από την εταιρεία
ερευνών MARC. 

https://www.capital.gr/technology/3364293/i-softone-sta-korufaia-brands-tis-ellinikis-agoras
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Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς
Δύο σηµαντικά  βραβεία  απονεµήθηκαν στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό “Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές
επωνυµίες. 

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες. 

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου. 

Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία  Διεθνής Εταιρεία
που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»

http://www.nextdeal.gr/epikairotita/aytokinito/107013/dipli-vraveysi-gia-ti-mercedes-benz-ellas
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσµό "Superbrands" -
[Trelokouneli.gr]

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η ανάδειξη
των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής του θεσµού
και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα
1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη
χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες. Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως
Corporate Superbrand 2018 - 2019 στην κατηγορία "Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα", έχοντας να ανταγωνιστεί
άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του κλάδου. Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην
Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό ειδικό βραβείο "Χρυσή Νίκη" που αποκόµισε η Mercedes-Benz
Ελλάς ως Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην...

Trelokouneli.gr   ·    πριν από  49 λεπτά  ·    

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η ανάδειξη
των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής του θεσµού
και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα
1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη
χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες. Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως
Corporate Superbrand 2018 - 2019 στην κατηγορία "Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα", έχοντας να ανταγωνιστεί
άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του κλάδου. Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην
Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό ειδικό βραβείο "Χρυσή Νίκη" που αποκόµισε η Mercedes-Benz
Ελλάς ως Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην...
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς Η SoftOne στα κορυφαία
brands της ελληνικής αγοράς

Το βραβείο «Corporate Superbrand» απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας,Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.

https://www.protagon.gr/epikairotita/i-softone-sta-koryfaia-brands-tis-ellinikis-agoras-44341851046
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Μεταξύ των κορυφαίων brands της ελληνικής αγοράς η SoftΟne

Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσµό «Superbrands»

Διακρίθηκε ως Corporate Superbrand 2018 - 2019 και ως
Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα
Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες.

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως Corporate Superbrand 2018 - 2019 στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

https://www.newsbeast.gr/financial/arthro/4990608/dipli-diakrisi-gia-ti-mercedes-benz-ellas-sto-thesmo-superbrands?ref=fla
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Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κ. Ιωάννης
Καλλίγερος.

Νίκος Τσάδαρης

https://www.newsbeast.gr/financial/arthro/4990608/dipli-diakrisi-gia-ti-mercedes-benz-ellas-sto-thesmo-superbrands?ref=fla
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Τα κορυφαία ελληνικά brand για το 2019

Ποιοι αναδείχθηκαν νικητές στα βραβεία Corporate
Superbrands Greece 2018-2019.

Οι κορυφαίες επιχειρηµατικές επωνυµίες που δραστηριποιούνται στη χώρα µας,  σε όλο το φάσµα της
οικονοµίας, βραβέυτηκαν στην εκδήλωση απονοµής των Corporate Superbrands Greece 2018-2019, που έλαβε
χώρα την περασµένη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Οι εταιρείες που έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία και αναδείχθηκαν νικήτριες ανά κατηγορία είναι οι
εξής:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Interamerican

Αυτοκίνητο

Mercedes Benz Ελλάς

Γαλακτοκοµικά

Γιώτης

Διαφήµιση - Δηµόσιες Σχέσεις

Ogilvy

Είδη διατροφής

Barilla Hellas A.E.

Εκδοτικοί Οίκοι

Ψυχογιός

Ενδυση-Υπόδηση

Lapin House

Eνέργεια

Eλληνικά Πετρέλαια

Εξοπλισµός Σπιτιού

3Μ

Επιπλα

Candia Strom

Ερευνα

MRB HELLAS A.E.

Εστίαση

Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε.

Ζαχαρώδη- Πρόσθετα  Μαγειρικής

ΙΟΝ

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη -Φωτισµός

https://www.huffingtonpost.gr/entry/aetes-einai-oi-korefaies-etaireies-sten-ellada-yia-fetos_gr_5cf78104e4b0747b8c5e9f85?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
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Καυκάς Α.Ε.

Ηλεκτρονικό εµπόριο

skroutz.gr

Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων

Lamda Development

Κόσµηµα  - Ρολόι- Οπτικά

ROLEX EΛΛΑΣ

Μέσα  Μαζικής Ενηµέρωσης

Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις

Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS, Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο
«Ελπίδα», Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ.

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Beat

Νοσηλευτικά  Ιδρύµατα-Διαγνωστικά  Κέντρα

Οµιλος Ιατρικού Αθηνών

Οικιακή καθαριότητα  - Χαρτικά

ELAIS - UNILEVER HELLAS

Ποτά  αλκοολούχα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ποτά  µη αλκοολούχα-Ροφήµατα

XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Προσωπική περιποίηση

Κορρές Φυσικά Προϊόντα

Πρώτες ύλες και Υλικά  κατασκευών

ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα

Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα

Σκλαβενίτης

Συγκοινωνίες-µεταφορές

Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.

Συµβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς εταιρείες

ICAP Group

Τεχνολογία

Google Hellas

Τηλεπικοινωνίες
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Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote

Τουρισµός

Λάµψα Α.Ε.

Τσιγάρα  - Είδη Καπνιστού

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες

ALPHA BANK

Ψυχαγωγία

Κέντρο Πολιτισµού Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

 

Ειδικό βραβείο απονεµήθηκε στην Mercedes Benz Hellas, ως εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική
επωνυµία, ενώ η «Χρυσή Νίκη» δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης, ως η Εταιρική Επωνυµία που
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Στην εκδήλώση τιµήθηκαν, επίσης, οι εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή έκδοση «Corporate
Superbrands 2018-2019»: 2happy,gr, Algosystems A.E., Candia Strom, ContactPigeon, Elpedison, Generation Y,
Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, ΙsoplusSolgar, Knauf, Lamda Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN
Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης,
Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο, Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.
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Βράβευση εις διπλούν για την Mercedes-Benz Ελλάς
Δύο σηµαντικά βραβεία απονεµήθηκαν στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο οργανισµό
«Superbrands», ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες.

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 λαµβάνει χώρα βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής
Επιτροπής του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών
MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες. 

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως «Corporate Superbrand 2018 - 2019» στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου. Η συγκεκριµένη διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, συµπληρώθηκε από το
σηµαντικό ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη», το οποίο αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως «Κορυφαία Διεθνής
Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα».

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κ. Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερο µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία
µας να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και
τη δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας
ενέργεια».
 

https://www.insider.gr/epiheiriseis/aytokinito/114774/brabeysi-eis-diployn-gia-tin-mercedes-benz-ellas
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ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΩΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΙΟΣ : Aνάδειξη της Κιβωτού του Κόσµου ως Κορυφαίας φιλανθρωπικής οργάνωσης στην Ελλάδα για το
2019 στα πλαίσια του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών την Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019.
Τα κριτήρια ανάδειξης της φετινής κορυφαίας ανθρωπιστικής οργάνωσης ήταν τα ακόλουθα:

· Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης
· Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
· Εταιρική Υπευθυνότητα στους τοµείς:

Ø  Εργασιακές Σχέσεις (Σύννοµη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές)
Ø  Κοινωνία (Πολιτισµικές & Κοινωνικές Πρωτοβουλίες)
Ø  Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

http://news-24.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%ba%ce%b9%ce%b2%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%89%cf%83-%ce%ba%ce%bf%cf%81/
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H Allianz Ελλάδος βραβεύθηκε στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η Allianz Ελλάδος αναδείχθηκε ως µία από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για τη διετία
2018-2019, στο χώρο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η διάκριση της εταιρείας είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από µια Κριτική Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που τη βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας
Κοινής Γνώµης, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc. Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500
υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές Επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που
αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019.

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα:

https://insuranceworld.gr/65138/eidiseis/ekdiloseis/h-allianz-ellados-vraveythike-sta-corporate-superbrands-2018-2019/
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Mercedes-Benz Ελλάς: Διπλή βράβευση
Η Mercedes-Benz Ελλάς στο πλαίσιο των “Corporate Superbrand 2018-2019” που διοργανώθηκαν από τον
ανεξάρτητο οργανισµό “Superbrands” βγήκε διπλά κερδισµένη.

Συγκεκριµένα, έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018-2019” στην κατηγορία
«Αυτοκίνητο-Μοτοσικλέτα», ενώ κατάφερε να αποσπάσει και το ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» για την
«Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα».

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος.

https://www.motori.gr/newsarticle/news/mercedes-benz-ellas-dipli-vraveysi
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H Κιβωτός του Κόσµου κορυφαία φιλανθρωπική οργάνωση στην Ελλάδα για το
2019 στα πλαίσια του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands

H Κιβωτός του Κόσµου αναδείχθηκε κορυφαία  φιλανθρωπική οργάνωση στην Ελλάδα  για  το
2019 στα  πλαίσια  του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands.

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω ανακοίνωση:

 

Με µεγάλη χαρά θέλουµε να µοιραστούµε µαζί σας την ανάδειξη της Κιβωτού του Κόσµου ως Κορυφαίας
φιλανθρωπικής οργάνωσης στην Ελλάδα για το 2019 στα πλαίσια του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands,
που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019.

 

Τα κριτήρια ανάδειξης της φετινής κορυφαίας ανθρωπιστικής οργάνωσης ήταν τα ακόλουθα:

·         Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης

·         Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια

·         Εταιρική Υπευθυνότητα στους τοµείς:

_  Εργασιακές Σχέσεις (Σύννοµη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές)

_ Κοινωνία (Πολιτισµικές & Κοινωνικές Πρωτοβουλίες)

_ Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

 

Η σηµαντική αυτή διάκριση, τιµά όχι µόνο εµάς αλλά και όλους εσάς που στηρίζετε καθηµερινά τον αγώνα
µας τα 5 χρόνια λειτουργίας µας, εδώ στην Χίο. Είναι πραγµατικά θαυµαστό το έργο που έχει επιτελέσει η
Κιβωτός του κόσµου πανελλαδικά, στηριζόµενη αποκλειστικά σε όλους εσάς τους απλούς ανθρώπους,
έργο το οποίο είναι αποτέλεσµα και της δική σας σταθερής αγάπης και στήριξης.

 

Ευελπιστούµε να συνεχίσετε να είστε συνοδοιπόροι στο δύσκολο µα γεµάτο ελπίδα ανθρωπιστικό ταξίδι
µας.

 

Με τις ευχαριστίες του π. Αντωνίου, των παιδιών µας και όλων ηµών.

 

https://www.alithia.gr/koinonia/h-kivotos-toy-kosmoy-koryfaia-filanthropiki-organosi-stin-ellada-gia-2019-sta-plaisia-toy
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Η Allianz Ελλάδος στις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα
H Allianz Ελλάδος βραβεύθηκε στα  Corporate Superbrands 2018-2019

Η Allianz Ελλάδος αναδείχθηκε ως µία από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για τη διετία
2018-2019, στο χώρο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Η διάκριση της εταιρείας είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από µια Κριτική Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που τη βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας
Κοινής Γνώµης, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc. Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500
υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές Επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που
αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019.
Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα:

1. Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης

2. Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια

3. Εταιρική Υπευθυνότητα στους τοµείς:  Αγορά (Ποιότητα & Τιµή Προϊόντος ή Υπηρεσίας), Εργασιακές
Σχέσεις (Σύννοµη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές), Κοινωνία (Χορηγικές, Πολιτισµικές &
Κοινωνικές Πρωτοβουλίες) και Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).

https://www.asfalisinet.gr/%ce%b7-allianz-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b1%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5/
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H Allianz Ελλάδος βραβεύθηκε στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η Allianz Ελλάδος αναδείχθηκε ως µία από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για τη διετία
2018-2019, στο χώρο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η διάκριση της εταιρείας είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από µια Κριτική Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που τη βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας
Κοινής Γνώµης, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc. Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500
υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές Επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που
αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019.

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα:

1. Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης

2. Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια

3. Εταιρική Υπευθυνότητα στους τοµείς: Αγορά (Ποιότητα & Τιµή Προϊόντος ή Υπηρεσίας), Εργασιακές
Σχέσεις (Σύννοµη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές), Κοινωνία (Χορηγικές, Πολιτισµικές &
Κοινωνικές Πρωτοβουλίες) και Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στο θεσµό «Superbrands»

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό Superbrands, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες.

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.
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Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως Corporate Superbrand 2018 – 2019 στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.
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Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κ. Ιωάννης
Καλλίγερος.

Νίκος Τσάδαρης

Πηγή: newsbeast.gr
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ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΩΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Aνάδειξη της Κιβωτού του Κόσμου ως Κορυφαίας φιλανθρωπικής
οργάνωσης στην Ελλάδα  για  το 2019 στα πλαίσια του παγκόσμιου θεσμού
των Superbrands, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019.

Τα κριτήρια ανάδειξης της φετινής κορυφαίας ανθρωπιστικής οργάνωσης ήταν
τα ακόλουθα:

· Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης
· Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
· Εταιρική Υπευθυνότητα στους τοµείς:

Ø  Εργασιακές Σχέσεις (Σύννοµη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές)

Ø  Κοινωνία (Πολιτισµικές & Κοινωνικές Πρωτοβουλίες)

Ø  Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).
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H One Team για 2η συνεχόµενη φορά SUPERBRAND
Η One Team απέσπασε τη µεγάλη τιµητική διάκριση του Superbrand στον τοµέα Διαφήµισης και Δηµοσίων
Σχέσεων

Σε µία λαµπερή βραδιά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κατά την απονοµή των βραβείων Corporate
Superbrands Greece 2018-2019, η One Team απέσπασε τη µεγάλη τιµητική διάκριση του Superbrand στον
τοµέα Διαφήµισης και Δηµοσίων Σχέσεων για δεύτερη συνεχόµενη φορά αποδεικνύοντας ότι η ηθική, η
σταθερότητα, η προσήλωση στους στόχους και η αγαστή συνεργασία µε τους πελάτες κάτω από τη
φιλοσοφία “One Team” είναι αυτά που κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει, ανεβάζοντάς την στο βάθρο των
Superbrands.

«Η κατάκτηση της κορυφής είναι µία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες. Η παραµονή όµως σ’ αυτήν
αποτελεί δικαίωση και ακόµη µεγαλύτερο επίτευγµα! Η δέσµευση για εµάς είναι να παραµείνουµε στη ρότα
της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόµα πιο ψηλά τον πήχη στο µέλλον, βελτιώνοντας τις ικανότητες των
στελεχών µας, επενδύοντας σε κάθε µέσο που οδηγεί στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσµάτων, µε
γνώµονα την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες µας» δήλωσε ο Κ. Νοδάρας,
Managing Director της OneTeam.

Ο οργανισµός Superbrands έχει την έδρα του στο Λονδίνο και αποτελεί µία ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης
και προβολής του branding καθώς και ανάδειξης των κορυφαίων brands, προϊοντικών και εταιρικών. Ο
θεσµός των Superbrands ξεκίνησε το 1995 στη Μεγάλη Βρετανία ενώ µέσω εθνικών αντιπροσώπων έχει
υλοποιηθεί σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

https://www.efsyn.gr/oikonomia/ta-nea-tis-agoras/198521_h-one-team-gia-2i-synehomeni-fora-superbrand
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
Corporate Superbrands 2018 – 2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.

https://www.ifarsala.gr/2019/06/05/i-olympos-koryfaia-marka-galaktokomikon-proionton-sto-diagonismo-corporate-superbrands-2018-2019/
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ΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : Η ακτοπλοϊκή εταιρεία με την “ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ”-Corporate Superbrands 2018-2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
Corporate Superbrands 2018-2019

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.

https://www.newsbomb.gr/oikonomia/epixeirhseis/story/987923/h-olympos-koryfaia-marka-galaktokomikon-proionton-sto-diagonismo-corporate-superbrands-2018-2019
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Κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων η Όλυµπος - [Star.gr]

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.
Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Η διάκριση της
ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα. Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα
από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα,
χυµούς...

Star.gr   ·    πριν από  29 λεπτά  ·    

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.
Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Η διάκριση της
ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα. Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα
από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα,
χυµούς...

http://www.palo.gr/epixeirhmatika-nea/koryfaia-marka-galaktokomikwn-proiontwn-i-olympos/22094604/
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ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΒΡΑΒΕΙΟ: Στα κορυφαία brands οι Μινωικές Γραµµές
Σε µια λαµπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν για έκτη χρονιά τα διεθνούς κύρους Βραβεία “Corporate
Superbrands 2018-2019”, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναδείχτηκαν για ακόµα µια φορά η εταιρεία µε την
«ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ» στην κατηγορία «Συγκοινωνίες/ Μεταφορές» και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της
ακτοπλοΐας.

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.

Η τιµητική αυτή διάκριση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, λόγω του µεγάλου κύρους
του θεσµού, ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για τρίτη φορά (2011 – 2012, 2016 – 2017 και 2018-2019) αναδεικνύονται νικητές
στην κατηγορία τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν υπόδειγµα ταξιδιωτικής πρωτοπορίας.

Η εταιρεία συνεχώς εξελίσσεται και τα πλοία της βρίσκονται πάντα στην κορυφή της προτίµησης και της
εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, λόγω της σοβαρής προσπάθειας που καταβάλλουν η Διοίκηση και το
έµψυχο δυναµικό της, σε στεριά και θάλασσα.

Με τα υπερπολυτελή και υψηλής τεχνολογίας πλοία που διαθέτουν οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, προσφέρουν
ποιοτική και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και αγαθών, συνδέοντας το Ηράκλειο και τα Χανιά µε τον
Πειραιά, το Ηράκλειο και τον Πειραιά µε τη Μήλο, το Ηράκλειο µε τη Σαντορίνη, την Ίο, την Πάρο και τη
Μύκονο, όπως και τις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας.

Παράλληλα, εξυπηρετούν ως General Sales Agent, όλα τα πλοία του Οµίλου Grimaldi, που προσεγγίζουν τα
λιµάνια της χώρας µας.
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
Corporate Superbrands 2018-2019

Η

ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

https://www.newscast.gr/eidiseis/oikonomia/i_olympos_korufaia_marka_galaktokomikon_proionton_sto_diagonismo_corporate_superbrands_20182019.html
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
CorporateSuperbrands 2018 -2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων CorporateSuperbrandsGreece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων
Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.

https://www.larissanet.gr/2019/06/05/i-olympos-koryfaia-marka-galaktokomikon-proionton/
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Kορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων η Ολυµπος - Διαγωνισµός
Corporate Superbrands

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.

http://www.trikalaenimerosi.gr/blog/epixeiriseis/koryfaia-marka-galaktokomikon-proionton-i-olympos-diagonismos-corporate-superbrands


http://www.faysbook.gr/

 Publication date: 05/06/2019 18:37

 Alexa ranking (Greece): 1184

 https://www.faysbook.gr/celebrity-news/i-olympos-koryfaia-marka-galaktokomikon-...

Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
Corporate Superbrands 2018 -2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά
και καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε
κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.

Διαβάστε ακόµη:

Διάκριση για την Τάµτα: Είναι µια από τις γυναίκες µε την µεγαλύτερη επιρροή στα social media στην
Ευρώπη 
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Η αποκάλυψη της Φαίης µας: “Έχουν γράψει άπειρες φορές, πως έχω κάνει…” 

MasterChef: Η αποκάλυψη της Σπυριδούλας Καραµπουτάκη για τον σύντροφο της – “Έχει υποστεί σοκ”
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο
διαγωνισµό Corporate Superbrands 2018 -2019

 

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων CorporateSuperbrandsGreece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία μάρκα γαλακτοκομικών προϊόντων στο διαγωνισμό Corporate
Superbrands 2018 – 2019
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
Corporate Superbrands

 

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων CorporateSuperbrandsGreece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
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Αυτά είναι τα Superbrands 2018-2019

Με µεγάλη επιτυχία και µε τη συµµετοχή πληθώρας στελεχών του επιχειρηµατικού κόσµου,
πραγµατοποιήθηκε την Δευτέρα 3 Ioυνίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Εκδήλωση Απονοµής των
Βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρίες
που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Σηµαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για
να τιµήσουν τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες που αναδείχθηκαν µέσα από αξιολόγηση Κριτικής
Επιτροπής και δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την
αγορά και το εµπόριο, στο κοκτέιλ που ακολούθησε µετά την απονοµή.

Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν καταρχήν βραβεία στις εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή
έκδοση ''Corporate Superbrands 2018-2019'', δηλαδή στις: 2happy.gr, Algosystems A.E., Candia Strom,
ContactPigeon, Elpedison, Generation Y, Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, Ιsoplus Solgar, Knauf, Lamda
Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox
Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο,
Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.

Στη συνέχεια απονεµήθηκαν βραβεία στις εταιρίες που πήραν την υψηλότερη βαθµολογία ανά κατηγορία.

Πιο αναλυτικά  οι εταιρίες που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Interamerican

Αυτοκίνητο: Mercedes Benz Ελλάς

Γαλακτοκοµικά: Γιώτης

Διαφήµιση - Δηµόσιες Σχέσεις: Ogilvy

Είδη διατροφής: Barilla Hellas A.E.

Εκδοτικοί Οίκοι: Ψυχογιός

Ένδυση-Υπόδηση: Lapin House

Eνέργεια: Eλληνικά Πετρέλαια

Εξοπλισµός Σπιτιού: 3Μ

Έπιπλα: Candia Strom

Έρευνα: MRB HELLAS A.E.

Εστίαση: Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε.

Ζαχαρώδη- Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -Φωτισµός: Καυκάς Α.Ε.

Ηλεκτρονικό εµπόριο: skroutz.gr

Κατασκευές - Ανάπτυξη Ακινήτων: Lamda Development

Κόσµηµα - Ρολόι - Οπτικά: ROLEX EΛΛΑΣ

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις: Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS,
Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο ''Ελπίδα'', Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ.

Νεοφυείς επιχειρήσεις: Beat

Νοσηλευτικά Ιδρύµατα-Διαγνωστικά Κέντρα: Όµιλος Ιατρικού Αθηνών

Οικιακή καθαριότητα - Χαρτικά: ELAIS - UNILEVER HELLAS
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Ποτά αλκοολούχα: Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ποτά µη αλκοολούχα-Ροφήµατα: XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Προσωπική περιποίηση: Κορρές Φυσικά Προϊόντα

Πρώτες ύλες και Υλικά κατασκευών: ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα

Σουπερµάρκετ - Πολυκαταστήµατα: Σκλαβενίτης

Συγκοινωνίες-µεταφορές: Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.

Συµβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP Group

Τεχνολογία: Google Hellas

Τηλεπικοινωνίες: Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Cosmote

Τουρισµός: Λάµψα Α.Ε.

Τσιγάρα - Είδη Καπνιστού: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Χρηµατιστοπιστωτικές Υπηρεσίες/Τράπεζες: ALPHA BANK

Ψυχαγωγία: Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος

Η βραδιά κορυφώθηκε µε την απονοµή των ειδικών βραβείων. Τα φετινά ειδικά βραβεία δόθηκαν στη
Mercedes Benz Hellas, ως η εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυµία, ενώ η «Χρυσή Νίκη»
δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης, ως η Εταιρική Επωνυµία που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία,
ανεξαρτήτως κατηγορίας.
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
Corporate Superbrands 2018-2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.

Πηγή
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
CorporateSuperbrands 2018 -2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων CorporateSuperbrandsGreece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.

Ετικέτες
CorporateSuperbrands Λάρισα Όλυµπος
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Διάκριση για την “ΟΛΥΜΠΟΣ” στα Corporate Superbrands 2018 -2019

Διάκριση για την “ΟΛΥΜΠΟΣ” στα Corporate Superbrands 2018 -2019

Η εταιρεία αναδείχθηκε ως η κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, «την αµέριστη
εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της».

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτήν τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων, παράγοντας
υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα, τα οποία
εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

«Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών», επισηµαίνει η εταιρεία.
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
Corporate Superbrands 2018 -2019

Η αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των γαλακτοκοµικών
τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά
και καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε
κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.

Διαβάστε ακόµη:

***ΕΚΤΑΚΤΟ! Βρείτε... τη σελίδα  ScandalBook και στο Facebook - Like ΕΔΩ!

Πηγή
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
CorporateSuperbrands 2018 -2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων CorporateSuperbrandsGreece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.

Πηγή: onlarissa.gr
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Μεταξύ των κορυφαίων brands της ελληνικής αγοράς η SoftΟne
Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia
Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς
τεχνολογίας, δίπλα  σε πολυεθνικούς κολοσσούς.
Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.
Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”
Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. 
Η ανάδειξη των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης
από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από
την εταιρεία ερευνών MARC.

www.bankingnews.gr
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων
Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. 

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
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Kορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων η Ολυµπος
Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
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Softone: Απέσπασε το βραβείο Corporate Superbrand

Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των
βραβείων Superbrands GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: "Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΑΡΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
CORPORATE SUPERBRANDS 2018 -2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Διεθνής διάκριση για την εταιρία Ravenna

Σε µια λαµπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής βραβεύθηκε  η εταιρία πλακιδίων και ειδών υγιεινής Ravenna,
που  ξεχώρισε ανάµεσα σε περίπου 1.500 υποψήφιες εταιρικές επωνυµίες  στο πλαίσιο του παγκόσµιου
θεσµού των Superbrands.
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
Corporate Superbrands 2018 – 2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
CorporateSuperbrands 2018 -2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων CorporateSuperbrandsGreece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
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Η Algosystems ανακηρύχθηκε Superbrand στην αγορά Πληροφορικής
Η Algosystems, αναδείχθηκε ανάµεσα στις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες στην Ελλάδα στον κλάδο της
Πληροφορικής, στο πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας
για 6η φορά.

Η βράβευση βασίζεται στα αποτελέσµατα έρευνας κοινής γνώµης και ψηφοφορίας κριτικής επιτροπής, µε
κύριο γνώµονα την αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και τη δύναµη φήµης, την αξιοπιστία και τη
µακροχρόνια συνέπεια. Κατά τη διάρκεια της βράβευσης που διεξήχθη χθες στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, το βραβείο για την Algosystems παρέλαβε η Σοφία Ωρολογά, Marketing Communications Manager
της εταιρίας, η οποία και δήλωσε: «Με ιδιαίτερο σεβασµό και χαρά λαµβάνουµε τη διάκριση αυτή η οποία
έρχεται ως επιβράβευση  της ευρύτερης προσπάθειας που έχει κάνει η εταιρεία µας στο δρόµο της
µετεξέλιξης, της δηµιουργικής ανάπτυξης και της εξωστρέφειας, βασισµένοι πάντα σταθερά στην
ακεραιότητα και την επαγγελµατική φιλοσοφία που µας διακρίνει εδώ και 33 χρόνια. Χαιρόµαστε που η
αγορά αγκαλιάζει την προσπάθειά µας αυτή και την ευχαριστούµε θερµά που µας βοηθά να διακριθούµε
ως Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία και να προχωρήσουµε ακόµα πιο µπροστά!»
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Η Algosystems ανακηρύχθηκε Superbrand στην αγορά Πληροφορικής
Εκτύπωση Αποστολή Αποθήκευση Αλλαγή Μεγέθους Γραµµάτων Αλλαγή Φόντου Digg This Add to Del.icio.us
Πρόσθεσέ το στο Bobit! Η Algosystems, αναδείχθηκε ανάµεσα στις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες στην
Ελλάδα στον κλάδο της Πληροφορικής, στο πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που
πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας για 6η φορά. Η βράβευση βασίζεται στα αποτελέσµατα έρευνας κοινής
γνώµης και ψηφοφορίας κριτικής επιτροπής, µε κύριο γνώµονα την αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και
τη δύναµη φήµης, την αξιοπιστία και τη µακροχρόνια συνέπεια. Κατά τη διάρκεια της βράβευσης που
διεξήχθη χθες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το βραβείο για την Algosystems παρέλαβε η Σοφία Ωρολογά,
Marketing Communications Manager της εταιρίας, η οποία και δήλωσε: "Με ιδιαίτερο σεβασµό και χαρά
λαµβάνουµε τη διάκριση αυτή η οποία έρχεται ως επιβράβευση της ευρύτερης προσπάθειας που έχει κάνει
η εταιρεία µας στο δρόµο της µετεξέλιξης, της δηµιουργικής ανάπτυξης και...
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Η Algosystems ανακηρύχθηκε Superbrand στην αγορά Πληροφορικής

Η Algosystems ανακηρύχθηκε Superbrand στην
αγορά Πληροφορικής
Πληροφορική

Η Algosystems, αναδείχθηκε ανάµεσα στις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες στην Ελλάδα στον κλάδο της
Πληροφορικής, στο πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας
για 6η φορά.
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων
Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. 

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
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Μεταξύ των κορυφαίων brands της ελληνικής αγοράς η SoftΟne

Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.
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Minoan Lines Among Top Corporate Superbrands in Greece for 2018-2019

Home > Awards > Minoan Lines Among Top Corporate Superbrands in Greece for 2018-2019

Greek passenger shipping company Minoan Lines is among the top Corporate Superbrands in Greece for 2018-
2019 in the Transportation category, as voted at this year’s “Superbrands” awards.

Superbrands is the world’s largest independent arbiter of branding. It pays tribute to the strongest and most valuable
brands in the world through its publications and national marketing programs.

The prestigious event takes place in Greece every two years.

“This honor is very important for Minoan Lines… It is the third time that Minoan Lines is announced a winner in its
category, proving that it is a pioneer in the industry. The company keeps evolving and its ships always top
preferences and are trusted by passengers due to significant efforts carried out by the management and crew on land
and at sea,” the company said in an announcement.

https://news.gtp.gr/2019/06/05/minoan-lines-top-corporate-superbrands-greece-2018-2019/
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The luxury state-of-the-art vessels of Minoan Lines offer quality and safe transportation for people and goods, also
connecting Heraklion and Chania on Crete, with Piraeus; Heraklion and Piraeus with Milos; Heraklion with Santorini,
Ios, Paros and Mykonos.

Furthermore, the company serves the Greece-Italy line.

Minoan Lines is also the General Sales Agent of the Grimaldi group in Greece.
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Minoan Lines Among Top Corporate Superbrands in Greece for 2018-2019 - [News.gtp.gr]

0 shares Home > Awards > Minoan Lines Among Top Corporate Superbrands in Greece for 2018-2019 Greek
passenger shipping company Minoan Lines is among the top Corporate Superbrands in Greece for 2018-2019 in the
Transportation category, as voted at this year's "Superbrands" awards. Superbrands is the world's largest independent
arbiter of branding. It pays tribute to the strongest and most valuable brands in the world through its publications and
national marketing programs. The prestigious event takes place in Greece every two years. "This honor is very
important for Minoan Lines... It is the third time that Minoan Lines is announced a winner in its category, proving that
it is a pioneer in the industry. The company keeps evolving and its ships always top preferences and are trusted by
passengers due to significant efforts carried out by the management and crew on land and at sea," the company said
in an announcement. The luxury...
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0 shares Home > Awards > Minoan Lines Among Top Corporate Superbrands in Greece for 2018-2019 Greek
passenger shipping company Minoan Lines is among the top Corporate Superbrands in Greece for 2018-2019 in the
Transportation category, as voted at this year's "Superbrands" awards. Superbrands is the world's largest independent
arbiter of branding. It pays tribute to the strongest and most valuable brands in the world through its publications and
national marketing programs. The prestigious event takes place in Greece every two years. "This honor is very
important for Minoan Lines... It is the third time that Minoan Lines is announced a winner in its category, proving that
it is a pioneer in the industry. The company keeps evolving and its ships always top preferences and are trusted by
passengers due to significant efforts carried out by the management and crew on land and at sea," the company said
in an announcement. The luxury...
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H Allianz Ελλάδος βραβεύθηκε στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η Allianz Ελλάδος αναδείχθηκε ως µία  από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα
για  τη διετία  2018-2019, στο χώρο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η διάκριση της εταιρείας είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από µια Κριτική Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που τη βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας
Κοινής Γνώµης, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc. Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500
υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές Επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που
αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019.

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα:

1. Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης

2. Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια

3. Εταιρική Υπευθυνότητα στους τοµείς:  Αγορά (Ποιότητα & Τιµή Προϊόντος ή Υπηρεσίας), Εργασιακές
Σχέσεις (Σύννοµη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές), Κοινωνία (Χορηγικές, Πολιτισµικές &
Κοινωνικές Πρωτοβουλίες) και Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).
 

http://www.nextdeal.gr/asfalistikes-eidiseis/idiotiki-asfalisi/107029/h-allianz-ellados-vraveythike-sta-corporate
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς - [Techpress.gr]

Το βραβείο "Corporate Superbrand" απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς. Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή
απονοµής των βραβείων Superbrands GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου. Το
βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Αντώνης Καραντώνης, δηλώνοντας
σχετικά: "Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και απήχησης όπως
είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την αναγνωρισιµότητα και
την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την ευθύνη της απέναντι στις
ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της εταιρείας...

Emea.gr   ·    πριν από  8 λεπτά  ·    

Το βραβείο "Corporate Superbrand" απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς. Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή
απονοµής των βραβείων Superbrands GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου. Το
βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Αντώνης Καραντώνης, δηλώνοντας
σχετικά: "Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και απήχησης όπως
είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την αναγνωρισιµότητα και
την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την ευθύνη της απέναντι στις
ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της εταιρείας...

http://www.palo.gr/epixeirhmatika-nea/i-softone-sta-koryfaia-brands-tis-ellinikis-agoras/22099882/


https://www.aagora.gr/

 Publication date: 06/06/2019 08:47

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.aagora.gr/h-allianz-ellados-vravefthike-sta-corporate-superbrands-201...

H Allianz Ελλάδος βραβεύθηκε στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η Allianz Ελλάδος αναδείχθηκε ως µία από τις Κορυφαίες
Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για τη διετία 2018-2019,
στον χώρο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η διάκριση της εταιρείας είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από µια Κριτική Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που τη βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας
Κοινής Γνώµης, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc. Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1.500
υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές Επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που
αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019.

Τα  κριτήρια  της φετινής επιλογής ήταν τα  ακόλουθα:

1. Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης
2. Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
3. Εταιρική Υπευθυνότητα στους τοµείς: Αγορά (Ποιότητα & Τιµή Προϊόντος ή Υπηρεσίας), Εργασιακές

Σχέσεις (Σύννοµη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές), Κοινωνία (Χορηγικές, Πολιτισµικές &
Κοινωνικές Πρωτοβουλίες) και Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).

https://www.aagora.gr/h-allianz-ellados-vravefthike-sta-corporate-superbrands-2018-2019/
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς
Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών
Olympia, αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της
ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα  σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και δι

https://www.techpress.gr/index.php/archives/141179
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Softone: Κορυφαίο ελληνικό brand

Βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των
βραβείων Superbrands GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.

https://www.crisismonitor.gr/2019/06/06/softone-koryfaio-elliniko-brand/
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Κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων η Όλυµπος

Στον διαγωνισµό Corporate Superbrands 2018 -2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για  άλλη µία  φορά  ως κορυφαία  εταιρική επωνυµία  στον κλάδο
των γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των
καταναλωτών στα  προϊόντα  της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. 

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα  από ψηφοφορία  κριτικής επιτροπής
εµπειρογνωµόνων αλλά  και καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης
από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της
φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία  για  περισσότερα  από 50 χρόνια  στο χώρο των
τροφίµων παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά
ροφήµατα τα οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
 

https://www.star.gr/eidiseis/san-simera/463461/ellhnikes-thalasses-ta-skoypidia-pnigoyn-tis-paralies
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Η ICAP Corporate Superbrand 2019

6 Ιουνίου 2019

Πρώτη στην κατηγορία «Σύµβουλοι Επιχειρήσεων» για τρίτη φορά

Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά , ως ένα από τα κορυφαία Corporate SUPERBRANDS στην
Ελλάδα (2019), αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία «Συµβουλευτικές
Υπηρεσίες», όπως το 2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσηµης τελετής, στο Μέγαρο Μουσικής,
παρουσία περισσοτέρων των 300 Ανωτάτων Στελεχών.

Πρόκειται για µια κορυφαία διάκριση, από τον οµώνυµο διεθνώς καταξιωµένο Θεσµό Branding, που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες και είχε στόχο να αναδείξει ανάµεσα από 1.500 εταιρικές επωνυµίες τις
ηγέτιδες εταιρίες, αφενός µετά  από βαθµολογία  της κριτικής επιτροπής και αφετέρου µετά από
δηµοσκόπηση προς το καταναλωτικό κοινό, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Αναγνωσιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης
β) Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
γ) Ποιότητα, τιµή, ασφάλεια, προϊόντων/υπηρεσιών
δ) Εταιρική Υπευθυνότητα

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του οµίλου εταιρειών ΙCAP, παρέλαβε
το βραβείο και δήλωσε σχετικά: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που για τέταρτη συνεχή χρονιά η ICAP
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως SUPERBRAND, και µάλιστα ως πρώτη (1η) στην ευρύτερη
κατηγορία των Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Η διπλή αυτή διάκριση, λαµβάνει µεγαλύτερη αξία από
το γεγονός ότι το brand της ICAP που ιδρύθηκε πριν από 55 χρόνια, προηγείται στην αναγνωρισιµότητα
και εµπιστοσύνη του επιχειρηµατικού κόσµου, από σηµαντικές διεθνείς εταιρείες µε παγκόσµιας
εµβέλειας brands. Οι εταιρείες ICAP έχουν επιτύχει ταχεία και πολλαπλή πρόοδο τα τελευταία χρόνια
και φέτος στοχεύουµε συνολικά, σε Έσοδα €100 εκατ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους τους
1.100 εργαζοµένους µας για τις πολλές µας επιτυχίες, αλλά και την προσήλωσή τους στο στόχο µας,
να παρέχουµε αξιόπιστες και υψηλής αξίας λύσεις στους πελάτες µας, αλλά και για τη δέσµευσή τους
για την υλοποίηση της πολιτικής µας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

(Κεντρική Φωτό: Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Δ. Σύµβουλος οµίλου εταιρειών ICAP)
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Αυτά τα είναι τα κορυφαία ελληνικά brand για το 2019

Οι κορυφαίες επιχειρηµατικές επωνυµίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας,  σε όλο το φάσµα της
οικονοµίας, βραβεύτηκαν στην εκδήλωση απονοµής των Corporate Superbrands Greece 2018-2019, που έλαβε
χώρα την περασµένη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Οι εταιρείες που έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία και αναδείχθηκαν νικήτριες ανά κατηγορία είναι οι
εξής:

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Interamerican

Αυτοκίνητο

Mercedes Benz Ελλάς

Γαλακτοκοµικά

Γιώτης

Διαφήµιση – Δηµόσιες Σχέσεις

Ogilvy

Είδη διατροφής

Barilla Hellas A.E.

Εκδοτικοί Οίκοι

Ψυχογιός

Ενδυση-Υπόδηση

Lapin House

Eνέργεια

Eλληνικά Πετρέλαια

Εξοπλισµός Σπιτιού

3Μ

Επιπλα

Candia Strom

Ερευνα

MRB HELLAS A.E.

Εστίαση

Γρηγόρης Μικρογεύµατα Α.Ε.

Ζαχαρώδη- Πρόσθετα  Μαγειρικής

ΙΟΝ

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη -Φωτισµός

Καυκάς Α.Ε.

Ηλεκτρονικό εµπόριο

skroutz.gr

https://www.startup.gr/epikairotita/epicheirimatikotita/ayta-ta-einai-ta-koryfaia-ellinika-brand-gia-to-2019/
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Κατασκευές- Ανάπτυξη Ακινήτων

Lamda Development

Κόσµηµα  – Ρολόι- Οπτικά

ROLEX EΛΛΑΣ

Μέσα  Μαζικής Ενηµέρωσης

Kαθηµερινές Εκδόσεις Α.Ε.

Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις

Κιβωτός του Κόσµου, To Χαµόγελο του Παιδιού, Παιδικά χωριά SOS, Σύλλογος φίλων παιδιών µε καρκίνο
«Ελπίδα», Γιατροί του Κόσµου Ελλάδας, Γιατροί χωρίς σύνορα, ΚΕΘΕΑ.

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Beat

Νοσηλευτικά  Ιδρύµατα-Διαγνωστικά  Κέντρα

Οµιλος Ιατρικού Αθηνών

Οικιακή καθαριότητα  – Χαρτικά

ELAIS – UNILEVER HELLAS

Ποτά  αλκοολούχα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ποτά  µη αλκοολούχα-Ροφήµατα

XΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Προσωπική περιποίηση

Κορρές Φυσικά Προϊόντα

Πρώτες ύλες και Υλικά  κατασκευών

ΤΙΤΑΝ Τσιµέντα

Σουπερµάρκετ- Πολυκαταστήµατα

Σκλαβενίτης

Συγκοινωνίες-µεταφορές
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Ειδικό βραβείο απονεµήθηκε στην Mercedes Benz Hellas, ως εταιρεία µε την καλύτερη διεθνή εταιρική
επωνυµία, ενώ η «Χρυσή Νίκη» δόθηκε στην εταιρεία Σκλαβενίτης, ως η Εταιρική Επωνυµία που
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Στην εκδήλώση τιµήθηκαν, επίσης, οι εταιρείες που συµµετείχαν στην Ειδική Πολυτελή έκδοση «Corporate
Superbrands 2018-2019»: 2happy,gr, Algosystems A.E., Candia Strom, ContactPigeon, Elpedison, Generation Y,
Goldair Handling, Green Cola, ICAP Group, ΙsoplusSolgar, Knauf, Lamda Development, Μinoan Lines, Nak Shoes, NN
Hellas, Ravenna A.E., Rolex Hellas, SoftOne Technologies, Xerox Hellas, Ούζο Βαρβαγιάννη, Bενέτης,
Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Λουξ Μαρλαφέκας, Μπαρµπα Στάθης, Πλαίσιο, Φοβερά Προστασία και Χήτος ΑΒΕΕ.
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Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα η Mercedes-
Benz Ελλάς - [Gocar.gr]

Σε "Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα" αναδείχθηκε η Mercedes-Benz Ελλάς
λαµβάνοντας το βραβείο "Χρυσή Νίκη". Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο τελετής του
οργανισµού "Superbrands" ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες.
Επιπροσθέτως, η εταιρεία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία ως "Corporate Superbrand 2018-2019"
(σ.σ. κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα), στην κατηγορία "Αυτοκίνητο-Μοτοσικλέτα", αφήνοντας...
πίσω της άλλες έξι αξιόλογες εταιρείες του κλάδου. Οι δύο απονοµές βραβείων αποτελούν απόδειξη του
πρωταγωνιστικού ρόλου της Mercedes-Benz Hellas, ενώ αποτυπώνουν την αξιοπιστία της µάρκας, την
µακροχρόνια συνέπεια και την εταιρική υπευθυνότητα από την οποία διακρίνεται. ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗ
MERCEDES-BENZ C180 AUTO "Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη
µεγάλη Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας...

Gocar.gr   ·    πριν από  35 λεπτά  ·    

Σε "Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα" αναδείχθηκε η Mercedes-Benz Ελλάς
λαµβάνοντας το βραβείο "Χρυσή Νίκη". Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο τελετής του
οργανισµού "Superbrands" ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες.
Επιπροσθέτως, η εταιρεία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία ως "Corporate Superbrand 2018-2019"
(σ.σ. κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα), στην κατηγορία "Αυτοκίνητο-Μοτοσικλέτα", αφήνοντας...
πίσω της άλλες έξι αξιόλογες εταιρείες του κλάδου. Οι δύο απονοµές βραβείων αποτελούν απόδειξη του
πρωταγωνιστικού ρόλου της Mercedes-Benz Hellas, ενώ αποτυπώνουν την αξιοπιστία της µάρκας, την
µακροχρόνια συνέπεια και την εταιρική υπευθυνότητα από την οποία διακρίνεται. ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗ
MERCEDES-BENZ C180 AUTO "Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη
µεγάλη Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας...
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H Allianz Ελλάδος βραβεύθηκε στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η Allianz Ελλάδος αναδείχθηκε ως μία από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμίες στην Ελλάδα για τη διετία
2018-2019, στο χώρο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η διάκριση της εταιρείας είναι το αποτέλεσμα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από μια Κριτική Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που τη βαθμολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας
Κοινής Γνώμης, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc. Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500
υποψήφιων Εταιρικών Επωνυμιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές Επωνυμίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που
αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019.

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα:

1. Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης
2. Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
3. Εταιρική Υπευθυνότητα στους τομείς: Αγορά (Ποιότητα & Τιμή Προϊόντος ή Υπηρεσίας), Εργασιακές

Σχέσεις (Σύννομη & Διάφανη Λειτουργία, Κλίμα και Πρακτικές), Κοινωνία (Χορηγικές, Πολιτισμικές &
Κοινωνικές Πρωτοβουλίες) και Περιβάλλον (προστασία και περιορισμός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).
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Το ΖΑΓΟΡΙ διακρίνεται για 2η φορά ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία στην Ελλάδα»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://vimanews.gr/index.php?view=article&catid=19%3Anow&id=34092%3A----2---l----r&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=66
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς
Διάκριση στα βραβεία Superbrands GREECE 2018-2019.

Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο
πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να
ενισχύσει τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη
των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από
ανεξάρτητη κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την
εταιρεία ερευνών MARC.
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ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΖΑΓΟΡΙ» Διάκριση ως κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία στην Ελλάδα

Το φυσικό μεταλλικό νερό «Ζαγόρι», βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία για το 2018-2019, με
την υψηλότερη βαθμολογία, στην κατηγορία Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαμβάνει το σημαντικό τίτλο “Greece’s
Corporate Superbrand 2018 – 2019” για δεύτερη συνεχόμενη φορά και αναδεικνύεται ως το πλέον
αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του. 

Το «Ζαγόρι» βραβεύτηκε από το θεσμό των Superbrands Greece 2018 – 2019 πιστοποιώντας την
αναγνωρισιµότητά του στην ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την ευθύνη του προς τους καταναλωτές. 

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρίας, Νίκος Χήτος από τον Θωμά Γεράκη, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας Marc AE.

Τα Superbrands στην Ελλάδα διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες,
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού μεταλλικού νερού «Ζαγόρι»
ως «Corporate Superbrand 20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισμός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η
διαδικασία αξιολόγησης έγινε από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το
οποίο ψήφισε μέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η
αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας και η δύναμη της φήμης, η αξιοπιστία και η μακροχρόνια συνέπεια
καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα. 

http://www.ele.gr/?p=42550
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς
Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου.

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία.”

Ο διαγωνισµός Superbrands GREECE,  ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.

https://securityreport.gr/news/security-news/item/7146-i-softone-sta-koryfaia-brands-tis-ellinikis-agoras
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Η SoftOne στα κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς

Νέος Ν.4605/19

Η διάδοχος κατάσταση του Νόµου Κατσέλη
Υπερχρεωµένα Νοικοκυριά για την Κύρια Κατοικία.

Καλύπτει Εµπόρους Επιχειρηµατίες Ιδιώτες Συνταξιούχους Δηµ. Υπαλλήλους κ.α.

Ρωτήστε µας και προστατευτείτε

Τηλ.: 212-1059200

* * *

Το βραβείο “Corporate Superbrand” απέσπασε η SoftOne, µέλος του Οµίλου Εταιρειών Olympia,
αναδεικνυόµενη µεταξύ των κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, δίπλα
σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Η νέα σηµαντική διάκριση της SoftOne έλαβε χώρα κατά την τελετή απονοµής των βραβείων Superbrands
GREECE 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
παρουσία…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr
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Βράβευση της Generation Y ως Digital Services Superbrand!

Έχοντας αναγνωριστεί επανειληµµένα ως µία από τις κορυφαίες εταιρίες ψηφιακού µετασχηµατισµού, µε
χιλιάδες επιτυχηµένα projects στην Ελλάδα και τον κόσµο, η Generation Y - International eBusiness Experts
τιµήθηκε στα Superbrands Greece 2018-19 Αwards στην κατηγορία Digital Services! Δείτε επίσης: Βράβευση
της Generation Y στα Mobile & Connected Awards 2019 για το e-DIETfood! Σε µια λαµπερή τελετή, που έλαβε
χώρα τη Δευτέρα 03/06 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσία υψηλών στελεχών επιχειρήσεων και
δηµοσιογράφων, ένας θεσµός που βραβεύει τα πιο επιτυχηµένα corporate brands για τις υψηλές επιδόσεις
και την προσφορά τους, αναγνώρισε επίσηµα το κορυφαίο επίπεδο των ψηφιακών υπηρεσιών της
Generation Y. Αυτό που, 19 χρόνια τώρα, οδηγεί τους συνεργάτες της σε αύξηση του τζίρου τους, µείωση
των λειτουργικών εξόδων, υιοθέτηση καινοτοµιών και αναγνώριση στον κλάδο τους. Ανεξάρτητα από τη
σηµαντική, υψηλού κύρους βράβευσή της, η Generation Y...

Banks.com.gr   ·    πριν από  5 λεπτά  ·    
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Η Algosystems ανακηρύχθηκε Superbrand στην αγορά της Πληροφορικής για το
έτος 2018-2019

Η Algosystems, αναδείχθηκε ανάµεσα στις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα στον κλάδο της
Πληροφορικής, στα πλαίσια του Παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας
για 6η φορά. Η βράβευση βασίζεται στα αποτελέσµατα έρευνας κοινής γνώµης και ψηφοφορίας κριτικής
επιτροπής µε κύριο γνώµονα την αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και τη δύναµη φήµης, την αξιοπιστία
και την µακροχρόνια συνέπεια. Κατά τη διάρκεια της βράβευσης που διεξήχθη στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, το βραβείο για την Algosystems παρέλαβε η κ. Σοφία Ωρολογά, Marketing Communications Manager
της εταιρίας, η οποία και δήλωσε: "Με ιδιαίτερο σεβασµό και χαρά λαµβάνουµε τη διάκριση αυτή η οποία
έρχεται ως επιβράβευση της ευρύτερης προσπάθειας που έχει κάνει η εταιρία µας στο δρόµο της
µετεξέλιξης, της δηµιουργικής ανάπτυξης και της εξωστρέφειας, βασισµένοι πάντα σταθερά στην
ακεραιότητα και την επαγγελµατική φιλοσοφία που µας διακρίνει εδώ και 33...
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Τα Παιδικά Χωριά SOS διακρίθηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες Μη
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα για το 2018 - 2019

Τα  Παιδικά  Χωριά  SOS ξεχώρισαν ανάµεσα  σε 72 κοινωφελείς οργανισµούς.

Τα Παιδικά Χωριά SOS βραβεύτηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην
Ελλάδα για το 2018 - 2019 στο πλαίσιο της 6ης διοργάνωσης του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, σε
εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Παιδικά Χωριά SOS ξεχώρισαν ανάµεσα σε 72 κοινωφελείς οργανισµούς και βραβεύτηκαν µαζί µε τους
Γιατρούς του Κόσµου, τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, την Ελπίδα, την Κιβωτό του Κόσµου, το Χαµόγελο του
Παιδιού και το ΚΕΘΕΑ.

Η επιλογή των Παιδικών Χωριών SOS ως µία από τις κορυφαίες επωνυµίες στην Ελλάδα στον χώρο των
Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, για το 2018 - 2019, είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από
µια κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθµολόγησαν τις
οργανώσεις κατά τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώµης.

Τα κριτήρια της επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα επωνυµίας και η δύναµη φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα στον τοµέα των Εργασιακών Σχέσεων
(Σύννοµη και Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές), της Κοινωνίας (Πολιτισµικές και Κοινωνικές
Πρωτοβουλίες), και του Περιβάλλοντος (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).

Τα Superbrands είναι διεθνής οργανισµός που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995 και σήµερα εκπροσωπείται σε
90 χώρες ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα, ο διαγωνισµός διενεργείται από το 2005, ενώ από το 2017
συµπεριλήφθηκαν και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην ψηφοφορία, κρίνοντας ότι το έργο τους είναι
υψηλού επιπέδου, άξιο ειδικής µνείας και τιµά τη χώρα.

Τα Παιδικά Χωριά SOS, στα 44 χρόνια λειτουργίας τους στην Ελλάδα, έχουν παραµείνει πιστά στον σκοπό
τους να προστατεύουν παιδιά που για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται µόνιµα τη φροντίδα των
βιολογικών τους γονιών. Παράλληλα, δίνοντας έµφαση στον τοµέα της πρόληψης, τα Παιδικά Χωριά SOS
έχουν δηµιουργήσει και λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, 10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 5
Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, που έχουν ως στόχο την ενδυνάµωση των
οικογενειών σε κρίση και την αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της
καθηµερινότητας µε τις δικές τους δυνάµεις.
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H Groupama Ασφαλιστική βραβεύεται στα Corporate Superbrands Greece 2018-19
Η επιλογή της Groupama Ασφαλιστικής πραγµατοποιήθηκε από Κριτική Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων καθώς και από ψηφοφορία στην οποία µετείχε το καταναλωτικό
κοινό µέσω έρευνας της κοινής γνώµης που διεξήγαγε η εταιρεία Marc
Η Groupama Ασφαλιστική αναγνωρίστηκε ως µία  από τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες
στην Ελλάδα  για  το έτος 2018 - 2019, στο πλαίσιο του θεσµού των «Corporate Superbrands».
Η επιλογή της Groupama Ασφαλιστικής πραγµατοποιήθηκε από Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων καθώς
και από ψηφοφορία στην οποία µετείχε το καταναλωτικό κοινό µέσω έρευνας της κοινής γνώµης που
διεξήγαγε η εταιρεία Marc.
Συγκεκριµένα, περίπου 1.500 εταιρικές επωνυµίες συµπεριλήφθηκαν στον αρχικό κατάλογο των
υποψηφιοτήτων. 
Μετά τη σχετική επεξεργασία των αποτελεσµάτων τόσο της κριτικής επιτροπής όσο και της ψηφοφορίας,
αναδείχθηκαν ως νικητές 260 επιχειρήσεις από 37 κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, στις οποίες
απονεµήθηκε η διάκριση σε ειδική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3
Ιουνίου. 
Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι εταιρικές επωνυµίες επιλέχθηκαν ως «Corporate Superbrands» αποτελούν:
η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς
και η επίδοση εταιρικής υπευθυνότητας στους τοµείς της αγοράς, των εργασιακών σχέσεων και της
απόδοσης προς την κοινωνία και το περιβάλλον. 
Με αφορµή τη σηµαντική αυτή διάκριση, ο Γενικός Διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής κ. Χρήστος
Κάτσιος σχολίασε: 
«Η διάκριση στα Corporate Superbrands Greece 2018-19 αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για όλους εµάς στην
Groupama Ασφαλιστική και δείχνει πως, τόσο οι ειδικοί όσο και το ευρύ καταναλωτικό κοινό,
αναγνωρίζουν ότι η εταιρεία µας ακολουθεί µε συνέπεια µια σειρά διακρίσεων, λαµβάνοντας τη σφραγίδα
διαρκούς αριστείας µε ένα παγκοσµίου κύρους βραβείο φήµης. Εκ µέρους όλων µας στην Groupama
Ασφαλιστική, ευχαριστώ θερµά για αυτή την τόσο σηµαντική διάκριση και, µε την ευκαιρία,
διαβεβαιώνουµε τους συνεργάτες και τους πελάτες µας πως θα συνεχίσουµε σταθερά την πορεία µας, η
οποία αποτελεί εχέγγυο µελλοντικών επιτυχιών».
Η Groupama Ασφαλιστική αποτελεί µία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην ελληνική αγορά. 
Με κύκλο εργασιών που ανήλθε στα €139,4εκ. το 2018, η εταιρία διακρίνεται για το κύρος και την
αξιοπιστία της, παρέχοντας ολοκληρωµένα προϊόντα και καινοτόµες υπηρεσίες. 
Η Groupama Ασφαλιστική διατηρεί ένα ισχυρό δίκτυο αποκλειστικών ασφαλιστικών συµβούλων και
πρακτόρων, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της σε όλη τη χώρα. Από το 2007 αποτελεί 100%
θυγατρική του γαλλικού Οµίλου Groupama, που φιλοδοξεί να οδηγήσει την Groupama Ασφαλιστική στην
κατάκτηση µιας εκ των ηγετικών θέσεων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση https://www.groupama.gr/. 
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα
Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands Greece
2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον
τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.

Ο Αντιπρόεδρος της Λουξ Πλάτων Μαρλαφέκας

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε αξιόλογα
ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια διαδικασία
ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες καταναλωτές.
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Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.

.
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα
Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands Greece
2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον
τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα. Ο Αντιπρόεδρος της Λουξ Πλάτων Μαρλαφέκας
Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως…

The post Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα appeared first on Trelokouneli.gr.
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Λαµία: Για ακόµη µία χρονιά µεταξύ των πρώτων εταιρεία της πόλης µας!

Μια ακόµα διάκριση για το Pharmacy2go.gr καταγράφηκε στο ήδη πλούσιο παλµαρέ του!

Η εταιρεία από τη Λαµία αναδείχθηκε ανάµεσα στα κορυφαία Superbrands 2018-2019 στην κατηγορία του
ηλεκτρονικού εµπορίου, στην 6η διοργάνωση στην Ελλάδα του παγκοσµίου φήµης θεσµού.

Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη Δευτέρα 3/6 και το Pharmacy2go ήταν
εκεί. Το βραβείο παρέλαβε ο ιδιοκτήτης  της επιχείρησης Φαρµακοποιός κ. Παύλος Αντζουλής ο οποίος,
σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µαζί του για τα συγχαρητήρια, δήλωσε στο LamiaReport:

«Ευχαριστούµε πολύ για τα καλά σας λόγια, τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλη την οµάδα µας. Η
βράβευση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για την επιχείρηση µας, για όλα τα παιδιά που εργάζονται εδώ
και για την πόλη µας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ όλους τους συµπολίτες µας που έχουν
αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, καθώς και όλους του πελάτες µας σε όλη την Ελλάδα. Δεσµεύοµαι
προσωπικά ότι στο άµεσο µέλλον θα εξελίξουµε ακόµα περισσότερο τις υπηρεσίες µας, µε κύριο στόχο
πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αντζουλής.

Οι εταιρείες που αναδείχθηκαν από τον διαγωνισµό Corporate Superbrands Greece 2018-19 φέρουν
ουσιαστικά τη σφραγίδα διαρκούς αριστείας των Superbrands, του διεθνούς οργανισµού που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες ανά τον κόσµο.

Κατά τη διαδικασία της ανάδειξης των νικητών επιλέχθηκαν 1.500 περίπου εταιρείες που
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δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και χωρίστηκαν σε κλάδους, που καλύπτουν όλο το φάσµα της
Ελληνικής οικονοµίας. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν 15 εταιρείες ανά κλάδο. Στην τελική φάση η κριτική
επιτροπή και το ευρύ κοινό µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς MARC A.E. ανέδειξαν τις 7 κορυφαίες
εταιρικές επωνυµίες ανά κλάδο.

Ανάµεσα στους βραβευόµενους της βραδιάς, πέραν του Pharmacy2go.gr , ήταν και εταιρείες όπως
Mercedes-Benz Ελλάς, Titan Ciment, Nak Shoes, NN Group Ασφαλιστική, Rolex Ελλάς, Ελληνικά Πετρέλαια,
Minoan Lines, , AXA, Skroutz.gr, Πλαίσιο, Σκλαβενίτης και άλλες πολλές κορυφαίες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα.
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα

Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands Greece
2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον
τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.
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Ο Αντιπρόεδρος της Λουξ Πλάτων Μαρλαφέκας

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε αξιόλογα
ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια διαδικασία
ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες καταναλωτές.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα
Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands Greece
2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον
τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.

Ο Αντιπρόεδρος της Λουξ Πλάτων Μαρλαφέκας

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε αξιόλογα
ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια διαδικασία
ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες καταναλωτές.
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Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.
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Η Γιώτης στις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες
Ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα διακρίθηκε για άλλη µία φορά η εταιρεία Γιώτης, στο
πλαίσιο τυ των Corporate Superbrands Greece 2018-2019.

Συγκεκριµένα, η Γιώτης συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία των γαλακτοκοµικών
προϊόντων. Η αξιολόγηση των εταιρειών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων
και από το καταναλωτικό κοινό, µέσω διενέργειας έρευνας της Κοινής Γνώµης, µε κριτήρια όπως είναι η
αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια, αλλά
και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η εταιρεία Γιώτης δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίµων εδώ και 89 χρόνια. Διαθέτει ένα
στρατηγικό χαρτοφυλάκιο καινοτόµων προϊόντων -µε περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς-, ενώ
παράλληλα εξάγει µε επιτυχία τα προϊόντα της στις πέντε ηπείρους.

Marketing Week Online( 6 Ιουνίου 2019)
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H One Team για 2η φορά «Superbrand»

Η One Team απέσπασε τη µεγάλη τιµητική διάκριση του Superbrand στον τοµέα Διαφήµισης και Δηµοσίων
Σχέσεων για δεύτερη συνεχόµενη φορά, κατά την απονοµή των βραβείων Corporate Superbrands Greece
2018-2019.

«Η κατάκτηση της κορυφής είναι µία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες. Η παραµονή όµως σ’ αυτήν
αποτελεί δικαίωση και ακόµη µεγαλύτερο επίτευγµα! Η δέσµευση για εµάς είναι να παραµείνουµε στη ρότα
της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόµα πιο ψηλά τον πήχη στο µέλλον, βελτιώνοντας τις ικανότητες των
στελεχών µας, επενδύοντας σε κάθε µέσο που οδηγεί στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσµάτων, µε
γνώµονα την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες µας», δήλωσε ο Κ. Νοδάρας,
Managing Director της OneTeam.
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Το Ζαγόρι αναδείχθηκε Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία
Το φυσικό µεταλλικό νερό Ζαγόρι βραβεύτηκε ως Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία Μη Αλκοολούχα Ποτά.

Λαµβάνει τον τίτλο για δεύτερη φορά και αναδεικνύεται ως το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του.
Το νερό Ζαγόρι βραβεύτηκε από τον θεσµό των Superbrands Greece 2018 - 2019 πιστοποιώντας την
αναγνωρισιµότητά του στην ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την ευθύνη του προς τους καταναλωτές. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρείας, Νίκος Χήτος.
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Η ICAP στα κορυφαία Corporate Superbrands

Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά, ως ένα από τα κορυφαία Corporate Superbrands στην Ελλάδα
(2019), αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες», όπως το
2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσηµης τελετής, στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του οµίλου εταιρειών ΙCAP, παρέλαβε το
βραβείο και δήλωσε σχετικά: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που για τέταρτη συνεχή χρονιά η ICAP
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως Superbrand, και µάλιστα ως πρώτη στην ευρύτερη κατηγορία των
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών.

Η διπλή αυτή διάκριση, λαµβάνει µεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι το brand της ICAP που ιδρύθηκε πριν
από 55 χρόνια, προηγείται στην αναγνωρισιµότητα και εµπιστοσύνη του επιχειρηµατικού κόσµου, από
σηµαντικές διεθνείς εταιρείες µε παγκόσµιας εµβέλειας brands».

Marketing Week Online( 6 Ιουνίου 2019)
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα
Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands Greece
2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον
τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε αξιόλογα
ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια διαδικασία
ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες καταναλωτές.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
CorporateSuperbrands 2018 -2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων CorporateSuperbrandsGreece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.

www.onlarissa.gr
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα
Κοινοποίηση

Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands Greece
2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον
τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.

Ο Αντιπρόεδρος της Λουξ Πλάτων Μαρλαφέκας

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε αξιόλογα
ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια διαδικασία
ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες καταναλωτές.
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Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.

newsbeast.gr
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
CorporateSuperbrands 2018 -2019 - [Fonografos.net]

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.
Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων CorporateSuperbrandsGreece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε
ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και καταναλωτικού κοινού, µέσω
διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια όπως είναι η
αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια, αλλά
και η εταιρική υπευθυνότητα. Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια
στο χώρο των τροφίµων παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι...
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Το ΖΑΓΟΡΙ διακρίνεται για 2η φορά ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην
Ελλάδα»

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ,
βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία για το 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία
Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαµβάνει το
σηµαντικό τίτλο “Greece’s Corporate
Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη
συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως
το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο
του. Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ
βραβεύτηκε από το θεσµό των
SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιµότητά του
στην...
ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την
ευθύνη του προς τους καταναλωτές. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της
εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά

Γεράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE. Τα Superbrands στην Ελλάδα
διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες, που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως «Corporate Superbrand
20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από
ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε µέσω της εταιρείας
έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η
δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα.
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στην...
ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την
ευθύνη του προς τους καταναλωτές. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της
εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά

Γεράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE. Τα Superbrands στην Ελλάδα
διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες, που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως «Corporate Superbrand
20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από
ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε µέσω της εταιρείας
έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η
δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα.

https://epirusgate.blogspot.com/2019/06/2_7.html
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Το ΖΑΓΟΡΙ διακρίνεται για 2η φορά ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην
Ελλάδα»

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ,
βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία για το 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία
Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαµβάνει το
σηµαντικό τίτλο “Greece’s Corporate
Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη
συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως
το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο
του. Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ
βραβεύτηκε από το θεσµό των
SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιµότητά του
στην...
ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την
ευθύνη του προς τους καταναλωτές. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της
εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά

Γεράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE. Τα Superbrands στην Ελλάδα
διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες, που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως «Corporate Superbrand
20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από
ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε µέσω της εταιρείας
έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η
δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα.
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς
Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς

Χτες το βράδυ, απονεμήθηκαν δύο σημαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον
 ανεξάρτητο οργανισμό "Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και
εταιρικές επωνυμίες. Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει
βαθμολογίας της 15μελούς Κριτικής Επιτροπής του θεσμού και πανελλαδικής
δημοσκόπησης κοινής γνώμης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγμα
1.000 ατόμων ηλικίας από 20-65 ετών μετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.
Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία ως "Corporate Superbrand
2018 - 2019” στην κατηγορία "Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα", έχοντας να ανταγωνιστεί
άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του κλάδου.
 

Mercedes
Η μεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυμία στην Ελλάδα συμπληρώθηκε από
το σημαντικό ειδικό βραβείο "Χρυσή Νίκη" που αποκόμισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως
"Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά
αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιμότητα και
τη δύναμη του ονόματός της, στην αξιοπιστία, στη μακροχρόνια συνέπεια και στην
εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις
διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!
Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι.
Καλλίγερος, ο οποίος δήλωσε: "Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εμάς, που
αποτελούμε τη μεγάλη Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε μέρα δίνουμε τον
καλύτερό μας εαυτό, ώστε η Εταιρεία μας να αποκομίζει βραβεία διεθνούς κύρους και
αναγνώρισης. Ένα μεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη δέσμευση στο Όραμα και στις
Αξίες μας. Εύχομαι οι διακρίσεις να μας συνοδεύουν σε κάθε μας ενέργεια."

Mercedes

mercedes
Mercedes
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Τα Παιδικά Χωριά SOS βραβεύτηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες ΜΚΟ στην
Ελλάδα

Νέα MKO
Οµιλίες / Συνεντεύξεις

Τα Παιδικά Χωριά SOS βραβεύτηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες
ΜΚΟ στην Ελλάδα
07.06.2019 Διάδοση

Τα Παιδικά  Χωριά  SOS βραβεύτηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην
Ελλάδα για το 2018 - 2019 στο πλαίσιο της 6ης διοργάνωσης του παγκόσμιου θεσμού των Superbrands, σε
εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Παιδικά Χωριά SOS ξεχώρισαν ανάμεσα  σε 72 κοινωφελείς οργανισμούς και βραβεύτηκαν μαζί
με τους Γιατρούς του Κόσμου, τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, την Ελπίδα, την Κιβωτό του Κόσμου, το
Χαµόγελο του Παιδιού και το ΚΕΘΕΑ. 

Η επιλογή των Παιδικών Χωριών SOS ως μία από τις κορυφαίες επωνυμίες στην Ελλάδα στον χώρο των
Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, για το 2018 - 2019, είναι το αποτέλεσμα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από
μια κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησαν τις
οργανώσεις κατά τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώµης.

Τα κριτήρια  της επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα  επωνυµίας και η δύναμη φήµης, η αξιοπιστία
και η μακροχρόνια συνέπεια , καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα  στον τομέα των Εργασιακών
Σχέσεων (Σύννομη και Διάφανη Λειτουργία, Κλίμα και Πρακτικές), της Κοινωνίας (Πολιτισμικές και
Κοινωνικές Πρωτοβουλίες), και του Περιβάλλοντος (προστασία και περιορισμός αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Τα Superbrands είναι διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995 και σήμερα εκπροσωπείται σε
90 χώρες ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός διενεργείται από το 2005, ενώ από το 2017
συμπεριλήφθηκαν και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην ψηφοφορία, κρίνοντας ότι το έργο τους είναι
υψηλού επιπέδου, άξιο ειδικής µνείας και τιµά τη χώρα. 

Τα Παιδικά  Χωριά  SOS, στα 44 χρόνια  λειτουργίας τους στην Ελλάδα , έχουν παραμείνει πιστά στον
σκοπό τους να προστατεύουν παιδιά που για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνιμα τη
φροντίδα των βιολογικών τους γονιών. Παράλληλα, δίνοντας έμφαση στον τομέα της πρόληψης, τα
Παιδικά Χωριά SOS έχουν δημιουργήσει και λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, 10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού
και Οικογένειας και 5 Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, που έχουν ως στόχο την
ενδυνάμωση των οικογενειών σε κρίση και την αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν
στις ανάγκες της καθηµερινότητας µε τις δικές τους δυνάµεις.

http://globalsustain.org/el/story/27030
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Η SoftOne στα κορυφαια brands της ελληνικης αγορας
Στο πλαίσιο της απονοµής των βραβείων Superbrands Greece 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού
κόσµου η SoftOne διακρίθηκε µεταξύ των κορυφαίων εταιρειών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας,
λαµβάνοντας το βραβείο «Corporate Superbrand».

 

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία».

 

Ο διαγωνισµός Superbrands Greece, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.

Tags :SoftOneSuperbrands Greece

https://biztech.gr/%ce%b7-softone-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b1%ce%af%ce%b1-brands-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82/


https://www.star.gr/

 Publication date: 07/06/2019 10:15

 Alexa ranking (Greece): 166

 https://www.star.gr/eidiseis/autokinito/463409/diplh-brabeysh-gia-thn-ellhnikh-anti...

Διπλή βράβευση για την Ελληνική αντιπροσωπεία της Mercedes

 Κορυφαία διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα
Δύο σηµαντικά βραβεία Απονεµήθηκαν στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον  ανεξάρτητο οργανισµό
“Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η ανάδειξη των
Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής του θεσµού και
πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000
ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα
µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες. 
Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου. 

 Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

https://www.star.gr/eidiseis/autokinito/463409/diplh-brabeysh-gia-thn-ellhnikh-antiproswpeia-ths-mercedes
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Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»

Βαγγέλης Γκούµας
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Ο εκδοτικός Όµιλος της Καθηµερινής τιµήθηκε µε τον τίτλο του “Corporate
Superbrand 2018 – 2019”

Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» διακρίθηκαν µε τον τίτλο του “Corporate Superbrand 2018-2019” στην τελετή
απονοµής του οµώνυµου θεσµού που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Ο διεθνής θεσµός των Superbrands πραγµατοποιείται σε περίπου 90 χώρες σε όλο τον κόσµο. Στην
Ελλάδα διεξάγεται για 6η φορά ενώ είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στα βραβεία “Superbrands” δεν
δηλώνουν συµµετοχή οι εταιρείες αλλά επιλέγονται και στη συνέχεια βραβεύονται µετά από ψηφοφορία
της κριτικής επιτροπής αλλά και της γνώµης των καταναλωτών.

https://agrinio24.eu/archives/530670
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Το βραβείο των «Καθηµερινών Εκδόσεων» παρέλαβε ο νέος Chief Business Officer του Οµίλου Δηµήτρης
Παπαλεξόπουλος. Σε δήλωσή του αναφέρει: «Το 2019 είναι µια ξεχωριστή χρονιά για τις “Καθηµερινές
Εκδόσεις” καθώς το πιο ιστορικό brand του Οµίλου -η εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- συµπληρώνει 100 χρόνια
κυκλοφορίας στο στίβο της έγκυρης δηµοσιογραφίας. Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον οι
“Καθηµερινές Εκδόσεις” συνεχίζουν να επενδύουν σε ποιοτικά εκδοτικά προϊόντα, έντυπα και ψηφιακά,
ενώ παραµένουν ο πιο εξωστρεφής εκδοτικός όµιλος έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε
τους “The New York Times International” για την αγγλική έκδοση της Καθηµερινής, µε την “Conde Nast
International” για τη Vogue και µε την ”Disney” για τις περιοδικές της εκδόσεις».

 

kathimerini.gr
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Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον οργανισμό Superbrands
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.carzine.gr/dipli-vravefsi-gia-tin-mercedes-benz-hellas-apo-ton-organismo-superbrands/
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Ο εκδοτικός Όµιλος της Καθηµερινής τιµήθηκε µε τον τίτλο του “Corporate
Superbrand 2018 – 2019”

Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» διακρίθηκαν µε τον τίτλο του “Corporate Superbrand 2018-2019” στην τελετή
απονοµής του οµώνυµου θεσµού που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Ο διεθνής θεσµός των Superbrands πραγµατοποιείται σε περίπου 90 χώρες σε όλο τον κόσµο. Στην
Ελλάδα διεξάγεται για 6η φορά ενώ είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στα βραβεία “Superbrands” δεν
δηλώνουν συµµετοχή οι εταιρείες αλλά επιλέγονται και στη συνέχεια βραβεύονται µετά από ψηφοφορία
της κριτικής επιτροπής αλλά και της γνώµης των καταναλωτών.

Το βραβείο των «Καθηµερινών Εκδόσεων» παρέλαβε ο νέος Chief Business Officer του Οµίλου Δηµήτρης
Παπαλεξόπουλος. Σε δήλωσή του αναφέρει: «Το 2019 είναι µια ξεχωριστή χρονιά για τις “Καθηµερινές
Εκδόσεις” καθώς το πιο ιστορικό brand του Οµίλου -η εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- συµπληρώνει 100 χρόνια
κυκλοφορίας στο στίβο της έγκυρης δηµοσιογραφίας. Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον οι
“Καθηµερινές Εκδόσεις” συνεχίζουν να επενδύουν σε ποιοτικά εκδοτικά προϊόντα, έντυπα και ψηφιακά,
ενώ παραµένουν ο πιο εξωστρεφής εκδοτικός όµιλος έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε
τους “The New York Times International” για την αγγλική έκδοση της Καθηµερινής, µε την “Conde Nast
International” για τη Vogue και µε την ”Disney” για τις περιοδικές της εκδόσεις».
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Η SoftOne στα κορυφαια brands της ελληνικης αγορας - [Biztech.gr]

Στο πλαίσιο της απονοµής των βραβείων Superbrands Greece 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού
κόσµου η SoftOne διακρίθηκε µεταξύ των κορυφαίων εταιρειών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας,
λαµβάνοντας το βραβείο "Corporate Superbrand". Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο γενικός διευθυντής
της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης, δηλώνοντας σχετικά: "Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση
σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία
βράβευση που πιστοποιεί την αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς
επίσης τη συνέπεια και την ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο
ισχυρή τη δέσµευση της εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης
αξίας µε κεντρικό άξονα την καινοτοµία". Ο διαγωνισµός...

Biztech.gr   ·    πριν από  2 λεπτά  ·    

Στο πλαίσιο της απονοµής των βραβείων Superbrands Greece 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού
κόσµου η SoftOne διακρίθηκε µεταξύ των κορυφαίων εταιρειών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας,
λαµβάνοντας το βραβείο "Corporate Superbrand". Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο γενικός διευθυντής
της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης, δηλώνοντας σχετικά: "Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση
σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία
βράβευση που πιστοποιεί την αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς
επίσης τη συνέπεια και την ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο
ισχυρή τη δέσµευση της εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης
αξίας µε κεντρικό άξονα την καινοτοµία". Ο διαγωνισµός...
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Βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στα Superbrand

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς µε το: «Corporate Superbrand 2018 – 2019» και το ειδικό βραβείο
«Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα» από τον Οργανισµό Superbrands.

 

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον  ανεξάρτητο
οργανισµό «Superbrands», ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η
ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως «Corporate Superbrand 2018 – 2019» στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως «Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα» και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»
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Βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στα Superbrand

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς µε το: “Corporate Superbrand 2018 – 2019» και το ειδικό βραβείο
“Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα» από τον Οργανισµό Superbrands.

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό “Superbrands», ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η
ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 – 2019» στην
κατηγορία “Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο “Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα» και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: “Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»

The post Βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στα Superbrand appeared first on NewsAuto.gr.

Πηγή: Newsauto.gr
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Superbrands: Kορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα η Λουξ
Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands
Greece 2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
κατακτώντας τον τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως
κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε
αξιόλογα ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια
διαδικασία ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες
καταναλωτές. 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της. 
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Η Algosystems ανακηρύχθηκε Superbrand στην αγορά της Πληροφορικής για το
έτος 2018-2019

Δηµήτρης Θωµαδάκης

Η Algosystems, αναδείχθηκε ανάµεσα στις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα στον κλάδο της
Πληροφορικής, στα πλαίσια του Παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας
για 6η φορά. Η βράβευση βασίζεται στα αποτελέσµατα έρευνας κοινής γνώµης και ψηφοφορίας κριτικής
επιτροπής µε κύριο γνώµονα την αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και τη δύναµη φήµης, την αξιοπιστία
και την µακροχρόνια συνέπεια.

Κατά τη διάρκεια της βράβευσης που διεξήχθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το βραβείο για την
Algosystems παρέλαβε η κ. Σοφία Ωρολογά, Marketing Communications Manager της εταιρίας, η οποία και
δήλωσε: “Με ιδιαίτερο σεβασµό και χαρά λαµβάνουµε τη διάκριση αυτή η οποία έρχεται ως επιβράβευση
της ευρύτερης προσπάθειας που έχει κάνει η εταιρία µας στο δρόµο της µετεξέλιξης, της δηµιουργικής
ανάπτυξης και της εξωστρέφειας, βασισµένοι πάντα σταθερά στην ακεραιότητα και την επαγγελµατική
φιλοσοφία που µας διακρίνει εδώ και 33 χρόνια. Χαιρόµαστε που η αγορά αγκαλιάζει την προσπάθειά µας
αυτή και την ευχαριστούµε θερµά που µας βοηθά να διακριθούµε ως Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία και να
προχωρήσουµε ακόµα πιό µπροστά!»
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Ο εκδοτικός Όµιλος της Καθηµερινής τιµήθηκε µε τον τίτλο του “Corporate
Superbrand 2018 – 2019”

Ο εκδοτικός Όµιλος της Καθηµερινής τιµήθηκε µε τον τίτλο
του “Corporate Superbrand 2018 – 2019”

Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» διακρίθηκαν µε τον τίτλο του “Corporate Superbrand 2018-2019” στην τελετή
απονοµής του οµώνυµου θεσµού που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Ο διεθνής θεσµός των Superbrands πραγµατοποιείται σε περίπου 90 χώρες σε όλο τον κόσµο. Στην
Ελλάδα διεξάγεται για 6η φορά ενώ είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στα βραβεία “Superbrands” δεν
δηλώνουν συµµετοχή οι εταιρείες αλλά επιλέγονται και στη συνέχεια βραβεύονται µετά από ψηφοφορία
της κριτικής επιτροπής αλλά και της γνώµης των καταναλωτών.

Το βραβείο των «Καθηµερινών Εκδόσεων» παρέλαβε ο νέος Chief Business Officer του Οµίλου Δηµήτρης
Παπαλεξόπουλος. Σε δήλωσή του αναφέρει: «Το 2019 είναι µια ξεχωριστή χρονιά για τις “Καθηµερινές
Εκδόσεις” καθώς το πιο ιστορικό brand του Οµίλου -η εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- συµπληρώνει 100 χρόνια
κυκλοφορίας στο στίβο της έγκυρης δηµοσιογραφίας. Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον οι
“Καθηµερινές Εκδόσεις” συνεχίζουν να επενδύουν σε ποιοτικά εκδοτικά προϊόντα, έντυπα και ψηφιακά,
ενώ παραµένουν ο πιο εξωστρεφής εκδοτικός όµιλος έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε
τους “The New York Times International” για την αγγλική έκδοση της Καθηµερινής, µε την “Conde Nast
International” για τη Vogue και µε την ”Disney” για τις περιοδικές της εκδόσεις».
 

A.P.
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Τα Παιδικά Χωριά SOS διακρίθηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες Μη
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα για το 2018 – 2019

Τα Παιδικά Χωριά SOS βραβεύτηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην
Ελλάδα για το 2018 – 2019 στο πλαίσιο της 6ης διοργάνωσης του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, σε
εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Παιδικά Χωριά SOS ξεχώρισαν ανάµεσα σε 72 κοινωφελείς οργανισµούς και βραβεύτηκαν µαζί µε τους
Γιατρούς του Κόσµου, τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, την Ελπίδα, την Κιβωτό του Κόσµου, το Χαµόγελο του
Παιδιού και το ΚΕΘΕΑ.

Η επιλογή των Παιδικών Χωριών SOS ως µία από τις κορυφαίες επωνυµίες στην Ελλάδα στον χώρο των
Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, για το 2018 – 2019, είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από
µια κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθµολόγησαν τις
οργανώσεις κατά τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώµης.

Τα κριτήρια της επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα επωνυµίας και η δύναµη φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα στον τοµέα των Εργασιακών Σχέσεων
(Σύννοµη και Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές), της Κοινωνίας (Πολιτισµικές και Κοινωνικές
Πρωτοβουλίες), και του Περιβάλλοντος (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).

Τα Superbrands είναι διεθνής οργανισµός που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995 και σήµερα εκπροσωπείται σε
90 χώρες ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα, ο διαγωνισµός διενεργείται από το 2005, ενώ από το 2017
συµπεριλήφθηκαν και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην ψηφοφορία, κρίνοντας ότι το έργο τους είναι
υψηλού επιπέδου, άξιο ειδικής µνείας και τιµά τη χώρα.

Τα Παιδικά Χωριά SOS, στα 44 χρόνια λειτουργίας τους στην Ελλάδα, έχουν παραµείνει πιστά στον σκοπό
τους να προστατεύουν παιδιά που για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται µόνιµα τη φροντίδα των
βιολογικών τους γονιών. Παράλληλα, δίνοντας έµφαση στον τοµέα της πρόληψης, τα Παιδικά Χωριά SOS
έχουν δηµιουργήσει και λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, 10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 5
Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, που έχουν ως στόχο την ενδυνάµωση των
οικογενειών σε κρίση και την αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της
καθηµερινότητας µε τις δικές τους δυνάµεις.

https://analitis.gr/ta-paidika-xwria-sos-diakrithhkan-ws-1-apo-tis-7-koryfaies-mh-kerdoskopikes-organwseis-sthn-ellada-gia-to-2018-2019/
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Όµιλος Καθηµερινής: Τιµήθηκε µε τον τίτλο του “Corporate Superbrand 2018 –
2019”

Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» διακρίθηκαν µε τον τίτλο του “Corporate Superbrand 2018-2019” στην τελετή
απονοµής του οµώνυµου θεσµού που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. 

Ο διεθνής θεσµός των Superbrands πραγµατοποιείται σε περίπου 90 χώρες σε όλο τον κόσµο. Στην Ελλάδα
διεξάγεται για 6η φορά ενώ είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στα βραβεία “Superbrands” δεν δηλώνουν
συµµετοχή οι εταιρείες αλλά επιλέγονται και στη συνέχεια βραβεύονται µετά από ψηφοφορία της κριτικής
επιτροπής αλλά και της γνώµης των καταναλωτών.

Το βραβείο των «Καθηµερινών Εκδόσεων» παρέλαβε ο νέος Chief Business Officer του Οµίλου Δηµήτρης
Παπαλεξόπουλος. Σε δήλωσή του αναφέρει: «Το 2019 είναι µια ξεχωριστή χρονιά για τις “Καθηµερινές
Εκδόσεις” καθώς το πιο ιστορικό brand του Οµίλου -η εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- συµπληρώνει 100 χρόνια
κυκλοφορίας στο στίβο της έγκυρης δηµοσιογραφίας. Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον οι
“Καθηµερινές Εκδόσεις” συνεχίζουν να επενδύουν σε ποιοτικά εκδοτικά προϊόντα, έντυπα και ψηφιακά,
ενώ παραµένουν ο πιο εξωστρεφής εκδοτικός όµιλος έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε
τους “The New York Times International” για την αγγλική έκδοση της Καθηµερινής, µε την “Conde Nast
International” για τη Vogue και µε την ”Disney”για τις περιοδικές της εκδόσεις».

https://www.advertising.gr/awards/diakriseis/omilos-kathimerinis-timithike-me-ton-titlo-tou-corporate-superbrand-2018-2019/
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Βράβευση της Generation Y ως Digital Services Superbrand!

Έχοντας αναγνωριστεί επανειληµµένα ως µία από τις κορυφαίες εταιρίες ψηφιακού µετασχηµατισµού, µε
χιλιάδες επιτυχηµένα projects στην Ελλάδα και τον κόσµο, η Generation Y – International eBusiness Experts
τιµήθηκε στα Superbrands Greece 2018-19 Αwards στην κατηγορία Digital Services!

Δείτε επίσης: Βράβευση της Generation Y στα Mobile & Connected Awards 2019 για το e-DIETfood!

Σε µια λαµπερή τελετή, που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 03/06 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσία
υψηλών στελεχών επιχειρήσεων και δηµοσιογράφων, ένας θεσµός που βραβεύει τα πιο επιτυχηµένα
corporate brands για τις υψηλές επιδόσεις και την προσφορά τους, αναγνώρισε επίσηµα το κορυφαίο
επίπεδο των ψηφιακών υπηρεσιών της Generation Y. Αυτό που, 19 χρόνια τώρα, οδηγεί τους συνεργάτες
της σε αύξηση του τζίρου τους, µείωση των λειτουργικών εξόδων, υιοθέτηση καινοτοµιών και
αναγνώριση στον κλάδο τους. 

https://banks.com.gr/vravefsi-tis-generation-digital-services-superbrand/
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Ανεξάρτητα από τη σηµαντική, υψηλού κύρους βράβευσή της, η Generation Y συνέβαλε καθοριστικά στη
διάδοση του event, µε full live coverage τόσο της τελετής όσο και του after party – όχι µόνο µέσα από την
αναπαραγωγή content σε Facebook και Twitter, αλλά και αναλαµβάνοντας το creative direction των posts που
πραγµατοποιήθηκαν.

Με την αναγνώριση ενός κορυφαίου θεσµού, που επιβραβεύει όχι µόνο την επιτυχία αλλά και την
κοινωνική προσφορά, η Generation Y µπαίνει δυναµικά στο καλοκαίρι του 2019, κοιτάζοντας ήδη προς το
επόµενο success story.

https://banks.com.gr/vravefsi-tis-generation-digital-services-superbrand/
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα
Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands Greece
2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον
τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.

Ο Αντιπρόεδρος της Λουξ Πλάτων Μαρλαφέκας

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε αξιόλογα
ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια διαδικασία
ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες καταναλωτές.
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Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.

.
trelokouneli.gr
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα
Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands Greece
2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον
τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα. Ο Αντιπρόεδρος της Λουξ Πλάτων Μαρλαφέκας
Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως…

The post Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα appeared first on Trelokouneli.gr.

Πηγή: trelokouneli.gr
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Λαµία: Για ακόµη µία χρονιά µεταξύ των πρώτων εταιρεία της πόλης µας!

Μια ακόµα διάκριση για το Pharmacy2go.gr καταγράφηκε στο ήδη πλούσιο παλµαρέ του!

Η εταιρεία από τη Λαµία αναδείχθηκε ανάµεσα στα κορυφαία Superbrands 2018-2019 στην κατηγορία του
ηλεκτρονικού εµπορίου, στην 6η διοργάνωση στην Ελλάδα του παγκοσµίου φήµης θεσµού.

Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη Δευτέρα 3/6 και το Pharmacy2go ήταν
εκεί. Το βραβείο παρέλαβε ο ιδιοκτήτης  της επιχείρησης Φαρµακοποιός κ. Παύλος Αντζουλής ο οποίος,
σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µαζί του για τα συγχαρητήρια, δήλωσε στο LamiaReport:

«Ευχαριστούµε πολύ για τα καλά σας λόγια, τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλη την οµάδα µας. Η
βράβευση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για την επιχείρηση µας, για όλα τα παιδιά που εργάζονται εδώ
και για την πόλη µας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ όλους τους συµπολίτες µας που έχουν
αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, καθώς και όλους του πελάτες µας σε όλη την Ελλάδα. Δεσµεύοµαι
προσωπικά ότι στο άµεσο µέλλον θα εξελίξουµε ακόµα περισσότερο τις υπηρεσίες µας, µε κύριο στόχο
πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αντζουλής.

Οι εταιρείες που αναδείχθηκαν από τον διαγωνισµό Corporate Superbrands Greece 2018-19 φέρουν
ουσιαστικά τη σφραγίδα διαρκούς αριστείας των Superbrands, του διεθνούς οργανισµού που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες ανά τον κόσµο.

Κατά τη διαδικασία της ανάδειξης των νικητών επιλέχθηκαν 1.500 περίπου εταιρείες που

http://www.lamiareport.gr/index.php/afieroma/item/125894-lamia-gia-akomi-mia-xronia-metaksy-ton-proton-i-etaireia-tis-polis-mas?tmpl=component&print=1
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δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και χωρίστηκαν σε κλάδους, που καλύπτουν όλο το φάσµα της
Ελληνικής οικονοµίας. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν 15 εταιρείες ανά κλάδο. Στην τελική φάση η κριτική
επιτροπή και το ευρύ κοινό µέσω της εταιρείας έρευνας αγοράς MARC A.E. ανέδειξαν τις 7 κορυφαίες
εταιρικές επωνυµίες ανά κλάδο.

Ανάµεσα στους βραβευόµενους της βραδιάς, πέραν του Pharmacy2go.gr , ήταν και εταιρείες όπως
Mercedes-Benz Ελλάς, Titan Ciment, Nak Shoes, NN Group Ασφαλιστική, Rolex Ελλάς, Ελληνικά Πετρέλαια,
Minoan Lines, , AXA, Skroutz.gr, Πλαίσιο, Σκλαβενίτης και άλλες πολλές κορυφαίες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα.

http://www.lamiareport.gr/index.php/afieroma/item/125894-lamia-gia-akomi-mia-xronia-metaksy-ton-proton-i-etaireia-tis-polis-mas?tmpl=component&print=1
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα

Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands Greece
2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον
τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.
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Ο Αντιπρόεδρος της Λουξ Πλάτων Μαρλαφέκας

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε αξιόλογα
ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια διαδικασία
ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες καταναλωτές.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.

Πηγή: newsbeast.gr
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα
Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands Greece
2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον
τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.

Ο Αντιπρόεδρος της Λουξ Πλάτων Μαρλαφέκας

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε αξιόλογα
ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια διαδικασία
ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες καταναλωτές.
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Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.

newsbeast.gr

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Η Γιώτης στις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες
Ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα διακρίθηκε για άλλη µία φορά η εταιρεία Γιώτης, στο
πλαίσιο τυ των Corporate Superbrands Greece 2018-2019.

Συγκεκριµένα, η Γιώτης συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία των γαλακτοκοµικών
προϊόντων. Η αξιολόγηση των εταιρειών προέκυψε από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων
και από το καταναλωτικό κοινό, µέσω διενέργειας έρευνας της Κοινής Γνώµης, µε κριτήρια όπως είναι η
αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια, αλλά
και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η εταιρεία Γιώτης δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίµων εδώ και 89 χρόνια. Διαθέτει ένα
στρατηγικό χαρτοφυλάκιο καινοτόµων προϊόντων -µε περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς-, ενώ
παράλληλα εξάγει µε επιτυχία τα προϊόντα της στις πέντε ηπείρους.
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H One Team για 2η φορά «Superbrand»

Η One Team απέσπασε τη µεγάλη τιµητική διάκριση του Superbrand στον τοµέα Διαφήµισης και Δηµοσίων
Σχέσεων για δεύτερη συνεχόµενη φορά, κατά την απονοµή των βραβείων Corporate Superbrands Greece
2018-2019.

«Η κατάκτηση της κορυφής είναι µία δύσκολη διαδικασία και απαιτεί θυσίες. Η παραµονή όµως σ’ αυτήν
αποτελεί δικαίωση και ακόµη µεγαλύτερο επίτευγµα! Η δέσµευση για εµάς είναι να παραµείνουµε στη ρότα
της εξέλιξης ανεβάζοντας ακόµα πιο ψηλά τον πήχη στο µέλλον, βελτιώνοντας τις ικανότητες των
στελεχών µας, επενδύοντας σε κάθε µέσο που οδηγεί στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσµάτων, µε
γνώµονα την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες µας», δήλωσε ο Κ. Νοδάρας,
Managing Director της OneTeam.
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Το Ζαγόρι αναδείχθηκε Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία
Το φυσικό µεταλλικό νερό Ζαγόρι βραβεύτηκε ως Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία Μη Αλκοολούχα Ποτά.

Λαµβάνει τον τίτλο για δεύτερη φορά και αναδεικνύεται ως το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του.
Το νερό Ζαγόρι βραβεύτηκε από τον θεσµό των Superbrands Greece 2018 - 2019 πιστοποιώντας την
αναγνωρισιµότητά του στην ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την ευθύνη του προς τους καταναλωτές. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρείας, Νίκος Χήτος.
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Η ICAP στα κορυφαία Corporate Superbrands

Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά, ως ένα από τα κορυφαία Corporate Superbrands στην Ελλάδα
(2019), αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες», όπως το
2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσηµης τελετής, στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του οµίλου εταιρειών ΙCAP, παρέλαβε το
βραβείο και δήλωσε σχετικά: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που για τέταρτη συνεχή χρονιά η ICAP
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως Superbrand, και µάλιστα ως πρώτη στην ευρύτερη κατηγορία των
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών.

Η διπλή αυτή διάκριση, λαµβάνει µεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι το brand της ICAP που ιδρύθηκε πριν
από 55 χρόνια, προηγείται στην αναγνωρισιµότητα και εµπιστοσύνη του επιχειρηµατικού κόσµου, από
σηµαντικές διεθνείς εταιρείες µε παγκόσµιας εµβέλειας brands».
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα
Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands Greece
2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον
τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε αξιόλογα
ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια διαδικασία
ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες καταναλωτές.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
CorporateSuperbrands 2018 -2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων CorporateSuperbrandsGreece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και
καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια
όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια
συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα
Κοινοποίηση

Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands Greece
2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον
τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.

Ο Αντιπρόεδρος της Λουξ Πλάτων Μαρλαφέκας

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε αξιόλογα
ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια διαδικασία
ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες καταναλωτές.
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Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.
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Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα γαλακτοκοµικών προϊόντων στο διαγωνισµό
CorporateSuperbrands 2018 -2019 - [Fonografos.net]

Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.
Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων CorporateSuperbrandsGreece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε
ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά και καταναλωτικού κοινού, µέσω
διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε κριτήρια όπως είναι η
αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια, αλλά
και η εταιρική υπευθυνότητα. Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια
στο χώρο των τροφίµων παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι...
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Το ΖΑΓΟΡΙ διακρίνεται για 2η φορά ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην
Ελλάδα»

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ,
βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία για το 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία
Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαµβάνει το
σηµαντικό τίτλο “Greece’s Corporate
Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη
συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως
το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο
του. Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ
βραβεύτηκε από το θεσµό των
SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιµότητά του
στην...
ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την
ευθύνη του προς τους καταναλωτές. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της
εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά

Γεράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE. Τα Superbrands στην Ελλάδα
διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες, που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως «Corporate Superbrand
20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από
ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε µέσω της εταιρείας
έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η
δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα.
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Γεράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE. Τα Superbrands στην Ελλάδα
διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες, που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως «Corporate Superbrand
20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από
ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε µέσω της εταιρείας
έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η
δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα.

https://epirusgate.blogspot.com/2019/06/2_7.html


http://www.epirusgate.blogspot.gr/

 Publication date: 07/06/2019 09:14

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://epirusgate.blogspot.com/2019/06/2_7.html?utm_source=feedburner&utm_...

Το ΖΑΓΟΡΙ διακρίνεται για 2η φορά ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην
Ελλάδα»

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ,
βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία για το 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία
Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαµβάνει το
σηµαντικό τίτλο “Greece’s Corporate
Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη
συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως
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βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της
εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά

Γεράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE. Τα Superbrands στην Ελλάδα
διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες, που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως «Corporate Superbrand
20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από
ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε µέσω της εταιρείας
έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η
δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα.

https://epirusgate.blogspot.com/2019/06/2_7.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/OTsvU+(%CE%9D%CE%95%CE%91+%CE%91%CE%A0%CE%9F+%CE%A4%CE%91+%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%95%CE%9D%CE%91+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A4%CE%97%CE%9D+%CE%97%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%9F)
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Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς
Διπλή διάκριση για τη Mercedes-Benz Ελλάς

Χτες το βράδυ, απονεμήθηκαν δύο σημαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον
 ανεξάρτητο οργανισμό "Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και
εταιρικές επωνυμίες. Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει
βαθμολογίας της 15μελούς Κριτικής Επιτροπής του θεσμού και πανελλαδικής
δημοσκόπησης κοινής γνώμης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγμα
1.000 ατόμων ηλικίας από 20-65 ετών μετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.
Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία ως "Corporate Superbrand
2018 - 2019” στην κατηγορία "Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα", έχοντας να ανταγωνιστεί
άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του κλάδου.
 

Mercedes
Η μεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυμία στην Ελλάδα συμπληρώθηκε από
το σημαντικό ειδικό βραβείο "Χρυσή Νίκη" που αποκόμισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως
"Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά
αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιμότητα και
τη δύναμη του ονόματός της, στην αξιοπιστία, στη μακροχρόνια συνέπεια και στην
εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις
διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!
Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι.
Καλλίγερος, ο οποίος δήλωσε: "Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εμάς, που
αποτελούμε τη μεγάλη Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε μέρα δίνουμε τον
καλύτερό μας εαυτό, ώστε η Εταιρεία μας να αποκομίζει βραβεία διεθνούς κύρους και
αναγνώρισης. Ένα μεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη δέσμευση στο Όραμα και στις
Αξίες μας. Εύχομαι οι διακρίσεις να μας συνοδεύουν σε κάθε μας ενέργεια."

Mercedes

mercedes
Mercedes
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Τα Παιδικά Χωριά SOS βραβεύτηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες ΜΚΟ στην
Ελλάδα

Νέα MKO
Οµιλίες / Συνεντεύξεις

Τα Παιδικά Χωριά SOS βραβεύτηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες
ΜΚΟ στην Ελλάδα
07.06.2019 Διάδοση

Τα Παιδικά  Χωριά  SOS βραβεύτηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην
Ελλάδα για το 2018 - 2019 στο πλαίσιο της 6ης διοργάνωσης του παγκόσμιου θεσμού των Superbrands, σε
εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Παιδικά Χωριά SOS ξεχώρισαν ανάμεσα  σε 72 κοινωφελείς οργανισμούς και βραβεύτηκαν μαζί
με τους Γιατρούς του Κόσμου, τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, την Ελπίδα, την Κιβωτό του Κόσμου, το
Χαµόγελο του Παιδιού και το ΚΕΘΕΑ. 

Η επιλογή των Παιδικών Χωριών SOS ως μία από τις κορυφαίες επωνυμίες στην Ελλάδα στον χώρο των
Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, για το 2018 - 2019, είναι το αποτέλεσμα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από
μια κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησαν τις
οργανώσεις κατά τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώµης.

Τα κριτήρια  της επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα  επωνυµίας και η δύναμη φήµης, η αξιοπιστία
και η μακροχρόνια συνέπεια , καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα  στον τομέα των Εργασιακών
Σχέσεων (Σύννομη και Διάφανη Λειτουργία, Κλίμα και Πρακτικές), της Κοινωνίας (Πολιτισμικές και
Κοινωνικές Πρωτοβουλίες), και του Περιβάλλοντος (προστασία και περιορισμός αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Τα Superbrands είναι διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995 και σήμερα εκπροσωπείται σε
90 χώρες ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός διενεργείται από το 2005, ενώ από το 2017
συμπεριλήφθηκαν και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην ψηφοφορία, κρίνοντας ότι το έργο τους είναι
υψηλού επιπέδου, άξιο ειδικής µνείας και τιµά τη χώρα. 

Τα Παιδικά  Χωριά  SOS, στα 44 χρόνια  λειτουργίας τους στην Ελλάδα , έχουν παραμείνει πιστά στον
σκοπό τους να προστατεύουν παιδιά που για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνιμα τη
φροντίδα των βιολογικών τους γονιών. Παράλληλα, δίνοντας έμφαση στον τομέα της πρόληψης, τα
Παιδικά Χωριά SOS έχουν δημιουργήσει και λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, 10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού
και Οικογένειας και 5 Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, που έχουν ως στόχο την
ενδυνάμωση των οικογενειών σε κρίση και την αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν
στις ανάγκες της καθηµερινότητας µε τις δικές τους δυνάµεις.

http://globalsustain.org/el/story/27030


http://biztech.gr/

 Publication date: 07/06/2019 10:05

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://biztech.gr/%ce%b7-softone-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81...

Η SoftOne στα κορυφαια brands της ελληνικης αγορας
Στο πλαίσιο της απονοµής των βραβείων Superbrands Greece 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού
κόσµου η SoftOne διακρίθηκε µεταξύ των κορυφαίων εταιρειών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας,
λαµβάνοντας το βραβείο «Corporate Superbrand».

 

Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης,
δηλώνοντας σχετικά: «Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και
απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία βράβευση που πιστοποιεί την
αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς επίσης τη συνέπεια και την
ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο ισχυρή τη δέσµευση της
εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε κεντρικό
άξονα την καινοτοµία».

 

Ο διαγωνισµός Superbrands Greece, ο οποίος διεξήχθη για 6η φορά στην Ελλάδα, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, έχοντας στόχο να αναδείξει, να επιβραβεύσει και να ενισχύσει
τα κορυφαία -ανά κλάδο- brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία. Η ανάδειξη των
κορυφαίων εταιρικών επωνυµιών της αγοράς προκύπτει συνδυαστικά, βάσει αξιολόγησης από ανεξάρτητη
κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων και διενέργειας δηµοσκόπησης της κοινής γνώµης από την εταιρεία
ερευνών MARC.

Tags :SoftOneSuperbrands Greece
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Διπλή βράβευση για την Ελληνική αντιπροσωπεία της Mercedes

 Κορυφαία διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα
Δύο σηµαντικά βραβεία Απονεµήθηκαν στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον  ανεξάρτητο οργανισµό
“Superbrands”, ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η ανάδειξη των
Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής του θεσµού και
πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000
ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα
µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες. 
Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου. 

 Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα” και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα!

https://www.star.gr/eidiseis/autokinito/463409/diplh-brabeysh-gia-thn-ellhnikh-antiproswpeia-ths-mercedes
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Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»

Βαγγέλης Γκούµας
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Ο εκδοτικός Όµιλος της Καθηµερινής τιµήθηκε µε τον τίτλο του “Corporate
Superbrand 2018 – 2019”

Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» διακρίθηκαν µε τον τίτλο του “Corporate Superbrand 2018-2019” στην τελετή
απονοµής του οµώνυµου θεσµού που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Ο διεθνής θεσµός των Superbrands πραγµατοποιείται σε περίπου 90 χώρες σε όλο τον κόσµο. Στην
Ελλάδα διεξάγεται για 6η φορά ενώ είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στα βραβεία “Superbrands” δεν
δηλώνουν συµµετοχή οι εταιρείες αλλά επιλέγονται και στη συνέχεια βραβεύονται µετά από ψηφοφορία
της κριτικής επιτροπής αλλά και της γνώµης των καταναλωτών.

https://agrinio24.eu/archives/530670


https://agrinio24.eu/

 Publication date: 07/06/2019 10:25

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://agrinio24.eu/archives/530670

Το βραβείο των «Καθηµερινών Εκδόσεων» παρέλαβε ο νέος Chief Business Officer του Οµίλου Δηµήτρης
Παπαλεξόπουλος. Σε δήλωσή του αναφέρει: «Το 2019 είναι µια ξεχωριστή χρονιά για τις “Καθηµερινές
Εκδόσεις” καθώς το πιο ιστορικό brand του Οµίλου -η εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- συµπληρώνει 100 χρόνια
κυκλοφορίας στο στίβο της έγκυρης δηµοσιογραφίας. Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον οι
“Καθηµερινές Εκδόσεις” συνεχίζουν να επενδύουν σε ποιοτικά εκδοτικά προϊόντα, έντυπα και ψηφιακά,
ενώ παραµένουν ο πιο εξωστρεφής εκδοτικός όµιλος έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε
τους “The New York Times International” για την αγγλική έκδοση της Καθηµερινής, µε την “Conde Nast
International” για τη Vogue και µε την ”Disney” για τις περιοδικές της εκδόσεις».

 

kathimerini.gr
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Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς από τον οργανισμό Superbrands
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ο εκδοτικός Όµιλος της Καθηµερινής τιµήθηκε µε τον τίτλο του “Corporate
Superbrand 2018 – 2019”

Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» διακρίθηκαν µε τον τίτλο του “Corporate Superbrand 2018-2019” στην τελετή
απονοµής του οµώνυµου θεσµού που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Ο διεθνής θεσµός των Superbrands πραγµατοποιείται σε περίπου 90 χώρες σε όλο τον κόσµο. Στην
Ελλάδα διεξάγεται για 6η φορά ενώ είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στα βραβεία “Superbrands” δεν
δηλώνουν συµµετοχή οι εταιρείες αλλά επιλέγονται και στη συνέχεια βραβεύονται µετά από ψηφοφορία
της κριτικής επιτροπής αλλά και της γνώµης των καταναλωτών.

Το βραβείο των «Καθηµερινών Εκδόσεων» παρέλαβε ο νέος Chief Business Officer του Οµίλου Δηµήτρης
Παπαλεξόπουλος. Σε δήλωσή του αναφέρει: «Το 2019 είναι µια ξεχωριστή χρονιά για τις “Καθηµερινές
Εκδόσεις” καθώς το πιο ιστορικό brand του Οµίλου -η εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- συµπληρώνει 100 χρόνια
κυκλοφορίας στο στίβο της έγκυρης δηµοσιογραφίας. Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον οι
“Καθηµερινές Εκδόσεις” συνεχίζουν να επενδύουν σε ποιοτικά εκδοτικά προϊόντα, έντυπα και ψηφιακά,
ενώ παραµένουν ο πιο εξωστρεφής εκδοτικός όµιλος έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε
τους “The New York Times International” για την αγγλική έκδοση της Καθηµερινής, µε την “Conde Nast
International” για τη Vogue και µε την ”Disney” για τις περιοδικές της εκδόσεις».
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Η SoftOne στα κορυφαια brands της ελληνικης αγορας - [Biztech.gr]

Στο πλαίσιο της απονοµής των βραβείων Superbrands Greece 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού
κόσµου η SoftOne διακρίθηκε µεταξύ των κορυφαίων εταιρειών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας,
λαµβάνοντας το βραβείο "Corporate Superbrand". Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο γενικός διευθυντής
της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης, δηλώνοντας σχετικά: "Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση
σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία
βράβευση που πιστοποιεί την αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς
επίσης τη συνέπεια και την ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο
ισχυρή τη δέσµευση της εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης
αξίας µε κεντρικό άξονα την καινοτοµία". Ο διαγωνισµός...

Biztech.gr   ·    πριν από  2 λεπτά  ·    

Στο πλαίσιο της απονοµής των βραβείων Superbrands Greece 2018-2019 που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα
3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του ελληνικού επιχειρηµατικού
κόσµου η SoftOne διακρίθηκε µεταξύ των κορυφαίων εταιρειών της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας,
λαµβάνοντας το βραβείο "Corporate Superbrand". Το βραβείο για τη SoftOne παρέλαβε ο γενικός διευθυντής
της εταιρείας, κ. Αντώνης Καραντώνης, δηλώνοντας σχετικά: "Αποτελεί µέγιστη τιµή για εµάς η διάκριση
σε ένα θεσµό διεθνούς κύρους και απήχησης όπως είναι τα Superbrands. Πρόκειται αναµφίβολα για µία
βράβευση που πιστοποιεί την αναγνωρισιµότητα και την ηγετική θέση της SoftOne στην αγορά, καθώς
επίσης τη συνέπεια και την ευθύνη της απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κάνει ακόµα πιο
ισχυρή τη δέσµευση της εταιρείας µας για τη συστηµατική παροχή business λύσεων υψηλής προστιθέµενης
αξίας µε κεντρικό άξονα την καινοτοµία". Ο διαγωνισµός...

http://www.palo.gr/texnologika-nea/i-softone-sta-koryfaia-brands-tis-ellinikis-agoras/22112983/
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Βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στα Superbrand

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς µε το: «Corporate Superbrand 2018 – 2019» και το ειδικό βραβείο
«Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα» από τον Οργανισµό Superbrands.

 

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον  ανεξάρτητο
οργανισµό «Superbrands», ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η
ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως «Corporate Superbrand 2018 – 2019» στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο «Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως «Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα» και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»

https://www.newsauto.gr/offers/vravefsi-gia-ti-mercedes-benz-ellas-sta-superbrand/
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Βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στα Superbrand

Διπλή βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς µε το: “Corporate Superbrand 2018 – 2019» και το ειδικό βραβείο
“Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα» από τον Οργανισµό Superbrands.

Χτες το βράδυ, απονεµήθηκαν δύο σηµαντικά βραβεία στη Mercedes-Benz Ελλάς από τον ανεξάρτητο
οργανισµό “Superbrands», ο οποίος αξιολογεί τις κορυφαίες προϊοντικές και εταιρικές επωνυµίες. Η
ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει βαθµολογίας της 15µελούς Κριτικής Επιτροπής
του θεσµού και πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε.
σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 – 2019» στην
κατηγορία “Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα», έχοντας να ανταγωνιστεί άλλες 6 αξιόλογες εταιρείες του
κλάδου.

Η µεγάλη αυτή διάκριση ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα συµπληρώθηκε από το σηµαντικό
ειδικό βραβείο “Χρυσή Νίκη» που αποκόµισε η Mercedes-Benz Ελλάς ως “Κορυφαία Διεθνής Εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα» και ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση της Εταιρείας ως
πρωταγωνιστή στην αναγνωρισιµότητα και τη δύναµη του ονόµατός της, στην αξιοπιστία, στη
µακροχρόνια συνέπεια και στην εταιρική υπευθυνότητα, αφού συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία
από όλες τις διεθνείς εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα βραβεία παρέλαβε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κος Ι. Καλλίγερος, ο
οποίος δήλωσε: “Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν στον κάθε ένα από εµάς, που αποτελούµε τη µεγάλη
Οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς και κάθε µέρα δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό, ώστε η Εταιρεία µας
να αποκοµίζει βραβεία διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Ένα µεγάλο Ευχαριστώ για το πάθος και τη
δέσµευση στο Όραµα και στις Αξίες µας. Εύχοµαι οι διακρίσεις να µας συνοδεύουν σε κάθε µας ενέργεια.»

The post Βράβευση για τη Mercedes-Benz Ελλάς στα Superbrand appeared first on NewsAuto.gr.

Πηγή: Newsauto.gr
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Superbrands: Kορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα η Λουξ
Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands
Greece 2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
κατακτώντας τον τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως
κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε
αξιόλογα ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια
διαδικασία ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες
καταναλωτές. 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της. 
 

https://www.nooz.gr/economy/1542487/superbrands--koryfaia-etairiki-epwnymia-stin-ellada-i-loyx
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Η Algosystems ανακηρύχθηκε Superbrand στην αγορά της Πληροφορικής για το
έτος 2018-2019

Δηµήτρης Θωµαδάκης

Η Algosystems, αναδείχθηκε ανάµεσα στις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα στον κλάδο της
Πληροφορικής, στα πλαίσια του Παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας
για 6η φορά. Η βράβευση βασίζεται στα αποτελέσµατα έρευνας κοινής γνώµης και ψηφοφορίας κριτικής
επιτροπής µε κύριο γνώµονα την αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και τη δύναµη φήµης, την αξιοπιστία
και την µακροχρόνια συνέπεια.

Κατά τη διάρκεια της βράβευσης που διεξήχθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το βραβείο για την
Algosystems παρέλαβε η κ. Σοφία Ωρολογά, Marketing Communications Manager της εταιρίας, η οποία και
δήλωσε: “Με ιδιαίτερο σεβασµό και χαρά λαµβάνουµε τη διάκριση αυτή η οποία έρχεται ως επιβράβευση
της ευρύτερης προσπάθειας που έχει κάνει η εταιρία µας στο δρόµο της µετεξέλιξης, της δηµιουργικής
ανάπτυξης και της εξωστρέφειας, βασισµένοι πάντα σταθερά στην ακεραιότητα και την επαγγελµατική
φιλοσοφία που µας διακρίνει εδώ και 33 χρόνια. Χαιρόµαστε που η αγορά αγκαλιάζει την προσπάθειά µας
αυτή και την ευχαριστούµε θερµά που µας βοηθά να διακριθούµε ως Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία και να
προχωρήσουµε ακόµα πιό µπροστά!»

https://www.infocom.gr/2019/06/07/algosystems-anakirychthike-superbrand-stin-agora-tis-pliroforikis-gia-etos-2018-2019/49494/
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Ο εκδοτικός Όµιλος της Καθηµερινής τιµήθηκε µε τον τίτλο του “Corporate
Superbrand 2018 – 2019”

Ο εκδοτικός Όµιλος της Καθηµερινής τιµήθηκε µε τον τίτλο
του “Corporate Superbrand 2018 – 2019”

Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» διακρίθηκαν µε τον τίτλο του “Corporate Superbrand 2018-2019” στην τελετή
απονοµής του οµώνυµου θεσµού που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Ο διεθνής θεσµός των Superbrands πραγµατοποιείται σε περίπου 90 χώρες σε όλο τον κόσµο. Στην
Ελλάδα διεξάγεται για 6η φορά ενώ είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στα βραβεία “Superbrands” δεν
δηλώνουν συµµετοχή οι εταιρείες αλλά επιλέγονται και στη συνέχεια βραβεύονται µετά από ψηφοφορία
της κριτικής επιτροπής αλλά και της γνώµης των καταναλωτών.

Το βραβείο των «Καθηµερινών Εκδόσεων» παρέλαβε ο νέος Chief Business Officer του Οµίλου Δηµήτρης
Παπαλεξόπουλος. Σε δήλωσή του αναφέρει: «Το 2019 είναι µια ξεχωριστή χρονιά για τις “Καθηµερινές
Εκδόσεις” καθώς το πιο ιστορικό brand του Οµίλου -η εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- συµπληρώνει 100 χρόνια
κυκλοφορίας στο στίβο της έγκυρης δηµοσιογραφίας. Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον οι
“Καθηµερινές Εκδόσεις” συνεχίζουν να επενδύουν σε ποιοτικά εκδοτικά προϊόντα, έντυπα και ψηφιακά,
ενώ παραµένουν ο πιο εξωστρεφής εκδοτικός όµιλος έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε
τους “The New York Times International” για την αγγλική έκδοση της Καθηµερινής, µε την “Conde Nast
International” για τη Vogue και µε την ”Disney” για τις περιοδικές της εκδόσεις».
 

A.P.

http://www.kathimerini.gr/1028018/article/epikairothta/ellada/o-ekdotikos-omilos-ths-ka8hmerinhs-timh8hke-me-ton-titlo-toy-corporate-superbrand-2018--2019
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Τα Παιδικά Χωριά SOS διακρίθηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες Μη
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα για το 2018 – 2019

Τα Παιδικά Χωριά SOS βραβεύτηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην
Ελλάδα για το 2018 – 2019 στο πλαίσιο της 6ης διοργάνωσης του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, σε
εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Παιδικά Χωριά SOS ξεχώρισαν ανάµεσα σε 72 κοινωφελείς οργανισµούς και βραβεύτηκαν µαζί µε τους
Γιατρούς του Κόσµου, τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, την Ελπίδα, την Κιβωτό του Κόσµου, το Χαµόγελο του
Παιδιού και το ΚΕΘΕΑ.

Η επιλογή των Παιδικών Χωριών SOS ως µία από τις κορυφαίες επωνυµίες στην Ελλάδα στον χώρο των
Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, για το 2018 – 2019, είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από
µια κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθµολόγησαν τις
οργανώσεις κατά τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώµης.

Τα κριτήρια της επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα επωνυµίας και η δύναµη φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα στον τοµέα των Εργασιακών Σχέσεων
(Σύννοµη και Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές), της Κοινωνίας (Πολιτισµικές και Κοινωνικές
Πρωτοβουλίες), και του Περιβάλλοντος (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).

Τα Superbrands είναι διεθνής οργανισµός που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995 και σήµερα εκπροσωπείται σε
90 χώρες ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα, ο διαγωνισµός διενεργείται από το 2005, ενώ από το 2017
συµπεριλήφθηκαν και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην ψηφοφορία, κρίνοντας ότι το έργο τους είναι
υψηλού επιπέδου, άξιο ειδικής µνείας και τιµά τη χώρα.

Τα Παιδικά Χωριά SOS, στα 44 χρόνια λειτουργίας τους στην Ελλάδα, έχουν παραµείνει πιστά στον σκοπό
τους να προστατεύουν παιδιά που για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται µόνιµα τη φροντίδα των
βιολογικών τους γονιών. Παράλληλα, δίνοντας έµφαση στον τοµέα της πρόληψης, τα Παιδικά Χωριά SOS
έχουν δηµιουργήσει και λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, 10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 5
Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, που έχουν ως στόχο την ενδυνάµωση των
οικογενειών σε κρίση και την αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της
καθηµερινότητας µε τις δικές τους δυνάµεις.

https://analitis.gr/ta-paidika-xwria-sos-diakrithhkan-ws-1-apo-tis-7-koryfaies-mh-kerdoskopikes-organwseis-sthn-ellada-gia-to-2018-2019/
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Όµιλος Καθηµερινής: Τιµήθηκε µε τον τίτλο του “Corporate Superbrand 2018 –
2019”

Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» διακρίθηκαν µε τον τίτλο του “Corporate Superbrand 2018-2019” στην τελετή
απονοµής του οµώνυµου θεσµού που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. 

Ο διεθνής θεσµός των Superbrands πραγµατοποιείται σε περίπου 90 χώρες σε όλο τον κόσµο. Στην Ελλάδα
διεξάγεται για 6η φορά ενώ είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στα βραβεία “Superbrands” δεν δηλώνουν
συµµετοχή οι εταιρείες αλλά επιλέγονται και στη συνέχεια βραβεύονται µετά από ψηφοφορία της κριτικής
επιτροπής αλλά και της γνώµης των καταναλωτών.

Το βραβείο των «Καθηµερινών Εκδόσεων» παρέλαβε ο νέος Chief Business Officer του Οµίλου Δηµήτρης
Παπαλεξόπουλος. Σε δήλωσή του αναφέρει: «Το 2019 είναι µια ξεχωριστή χρονιά για τις “Καθηµερινές
Εκδόσεις” καθώς το πιο ιστορικό brand του Οµίλου -η εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- συµπληρώνει 100 χρόνια
κυκλοφορίας στο στίβο της έγκυρης δηµοσιογραφίας. Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον οι
“Καθηµερινές Εκδόσεις” συνεχίζουν να επενδύουν σε ποιοτικά εκδοτικά προϊόντα, έντυπα και ψηφιακά,
ενώ παραµένουν ο πιο εξωστρεφής εκδοτικός όµιλος έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε
τους “The New York Times International” για την αγγλική έκδοση της Καθηµερινής, µε την “Conde Nast
International” για τη Vogue και µε την ”Disney”για τις περιοδικές της εκδόσεις».

https://www.advertising.gr/awards/diakriseis/omilos-kathimerinis-timithike-me-ton-titlo-tou-corporate-superbrand-2018-2019/
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Βράβευση της Generation Y ως Digital Services Superbrand!

Έχοντας αναγνωριστεί επανειληµµένα ως µία από τις κορυφαίες εταιρίες ψηφιακού µετασχηµατισµού, µε
χιλιάδες επιτυχηµένα projects στην Ελλάδα και τον κόσµο, η Generation Y – International eBusiness Experts
τιµήθηκε στα Superbrands Greece 2018-19 Αwards στην κατηγορία Digital Services!

Δείτε επίσης: Βράβευση της Generation Y στα Mobile & Connected Awards 2019 για το e-DIETfood!

Σε µια λαµπερή τελετή, που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 03/06 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσία
υψηλών στελεχών επιχειρήσεων και δηµοσιογράφων, ένας θεσµός που βραβεύει τα πιο επιτυχηµένα
corporate brands για τις υψηλές επιδόσεις και την προσφορά τους, αναγνώρισε επίσηµα το κορυφαίο
επίπεδο των ψηφιακών υπηρεσιών της Generation Y. Αυτό που, 19 χρόνια τώρα, οδηγεί τους συνεργάτες
της σε αύξηση του τζίρου τους, µείωση των λειτουργικών εξόδων, υιοθέτηση καινοτοµιών και
αναγνώριση στον κλάδο τους. 

https://banks.com.gr/vravefsi-tis-generation-digital-services-superbrand/
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Ανεξάρτητα από τη σηµαντική, υψηλού κύρους βράβευσή της, η Generation Y συνέβαλε καθοριστικά στη
διάδοση του event, µε full live coverage τόσο της τελετής όσο και του after party – όχι µόνο µέσα από την
αναπαραγωγή content σε Facebook και Twitter, αλλά και αναλαµβάνοντας το creative direction των posts που
πραγµατοποιήθηκαν.

Με την αναγνώριση ενός κορυφαίου θεσµού, που επιβραβεύει όχι µόνο την επιτυχία αλλά και την
κοινωνική προσφορά, η Generation Y µπαίνει δυναµικά στο καλοκαίρι του 2019, κοιτάζοντας ήδη προς το
επόµενο success story.

https://banks.com.gr/vravefsi-tis-generation-digital-services-superbrand/
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Σχετικά άρθρα
Οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ φέτος συµπλήρωσαν 40 χρόνια  δραστηριότητας στον χώρο του βιβλίου και
διοργάνωσαν µία συγκινητική και λαµπερή βραδιά  στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα  Σταύρος
Νιάρχος.

Οι συνεργάτες του εκδοτικού οίκου είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και να θυµηθούν ή να
γνωρίσουν σηµαντικούς σταθµούς από την πορεία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ, όπως τα πρώτα 4 βιβλία
που εκδόθηκαν το 1979 και εγκαινίασαν τη σειρά ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Τη δεκαετία του '80 ο κατάλογος βιβλίων εµπλουτίζεται µε τον Μίχαελ Έντε (Η ΜΟΜΟ), τον Ρόαλντ
Νταλ (ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ), τον Πάτρικ Ζίσκιντ (ΤΟ ΑΡΩΜΑ) και την Άστριντ
Λίντγκρεν (ΠΙΠΗ ΦΑΚΙΔΟΜΥΤΗ). Αργότερα, µεταξύ άλλων οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ υποδέχονται τον
Ναγκίµπ Μαχφούζ, τον Ευγένιο Τριβιζά , τον Σαλµάν Ρούσντι, την Αρουντάτι Ρόι, την Τζ. Κ.
Ρόουλινγκ, αλλά  και τον Γιώργο Πολυράκη.

Και καθώς τα χρόνια περνούν, όλο και περισσότεροι συγγραφείς εµπιστεύονται τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ,
όπως ο Ουµπέρτο Έκο, η Μάργκαρετ Άτγουντ, ο Χαρούκι Μουρακάµι, ο Καζούο Ισιγκούρο, o
Tζόναθαν Φράνζεν ενώ µεγάλη επιτυχία  σηµειώνει ο εκδοτικός οίκος και στην ελληνική
λογοτεχνία  µε τον Κώστα  Καρακάση, τον Θοδωρή Παπαθεοδώρου, τη Μάρω Βαµβουνάκη, τη
Λένα  Μαντά , τον Γιάννη Καλπούζο και πολλούς άλλους.

Επίσης, το έργο του Αντώνη Σαµαράκη, του Νάνου Βαλαωρίτη, της Ρόζαµουντ Πίλτσερ, της
Agatha Christie, του Γκαµπριέλ Γκαρσία  Μάρκες κυκλοφορεί πια  από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ σε
νέες µεταφράσεις.

Τέλος, φέτος εγκαινιάστηκε η Κλασική Σειρά  µε 5 σηµαντικούς τίτλους από κορυφαίους µεταφραστές
και µε εξώφυλλα που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι επί 9 χρόνια  οι
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ αποτελούν τον Νο 1 αγαπηµένο εκδοτικό οίκο των αναγνωστών σύµφωνα µε
έρευνες της Metron Analysis, ενώ έχουν τιµηθεί µε το Βραβείο Superbrands για το 2016 και 2018-2019.

Ακόµη, οι Εκδόσεις Ψυχογιός µοιράστηκαν µε τους καλεσµένους τους τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, που πραγµατοποιούν, ευχαριστώντας τους αναγνώστες, οι οποίοι, επιλέγοντας τα βιβλία τους,
τους δίνουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν µέρος των κερδών τους στο κοινωνικό σύνολο βοηθώντας
ευπαθείς οµάδες.

Συγκινητική ήταν η οµιλία του ιδρυτή της εταιρείας κ. Θάνου Ψυχογιού, ο οποίος αναφέρθηκε στην
πορεία  του, εξήρε τους συνεργάτες τους και, κλείνοντας τον λόγο του µε το µότο που
ασπάζεται, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ, παρέδωσε τη διεύθυνση των Εκδόσεων στα  τρία  του
παιδιά , Χάρη, Νίκο και Πένυ, που εξ απαλών ονύχων είναι ενεργά  µέλη του εκδοτικού οίκου.

 

Επιµέλεια:Γεωργία  Χάρδα

georgiacharda@gmail.com
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40 χρόνια Εκδόσεις Ψυχογιός
Οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ φέτος
συμπλήρωσαν 40 χρόνια δραστηριότητας
στον χώρο του βιβλίου και διοργάνωσαν
μία συγκινητική και λαμπερή βραδιά στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. 
Οι συνεργάτες του εκδοτικού οίκου είχαν
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο
και να θυμηθούν ή να γνωρίσουν
σημαντικούς σταθμούς από την πορεία
των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ, όπως τα πρώτα
4 βιβλία που εκδόθηκαν το 1979 και
εγκαινίασαν τη σειρά ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τη δεκαετία του '80 ο κατάλογος βιβλίων εμπλουτίζεται με τον Μίχαελ Έντε (Η
ΜΟΜΟ), τον Ρόαλντ Νταλ (ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ), τον Πάτρικ Ζίσκιντ (ΤΟ ΑΡΩΜΑ) και την Άστριντ
Λίντγκρεν (ΠΙΠΗ ΦΑΚΙΔΟΜΥΤΗ). Αργότερα, μεταξύ άλλων οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ υποδέχονται τον Ναγκίμπ
Μαχφούζ, τον Ευγένιο Τριβιζά, τον Σαλμάν Ρούσντι, την Αρουντάτι Ρόι, την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, αλλά και τον
Γιώργο Πολυράκη. 
Και καθώς τα χρόνια περνούν, όλο και περισσότεροι συγγραφείς εμπιστεύονται τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ,
όπως ο Ουμπέρτο Έκο, η Μάργκαρετ Άτγουντ, ο Χαρούκι Μουρακάμι, ο Καζούο Ισιγκούρο, o Tζόναθαν
Φράνζεν ενώ μεγάλη επιτυχία σημειώνει ο εκδοτικός οίκος και στην ελληνική λογοτεχνία με τον Κώστα
Καρακάση, τον Θοδωρή Παπαθεοδώρου, τη Μάρω Βαμβουνάκη, τη Λένα Μαντά, τον Γιάννη Καλπούζο και
πολλούς άλλους. Επίσης, το έργο του Αντώνη Σαμαράκη, του Νάνου Βαλαωρίτη, της Ρόζαμουντ Πίλτσερ,
της Agatha Christie, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες κυκλοφορεί πια από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ σε νέες
µεταφράσεις. 
Τέλος, φέτος εγκαινιάστηκε η Κλασική Σειρά με 5 σημαντικούς τίτλους από κορυφαίους μεταφραστές και
με εξώφυλλα που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι επί 9 χρόνια οι Εκδόσεις
ΨΥΧΟΓΙΟΣ αποτελούν τον Νο 1 αγαπημένο εκδοτικό οίκο των αναγνωστών σύμφωνα με έρευνες της Metron
Analysis, ενώ έχουν τιµηθεί µε το Βραβείο Superbrands για το 2016 και 2018-2019. 
Ακόμη, οι Εκδόσεις Ψυχογιός μοιράστηκαν με τους καλεσμένους τους τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, που πραγματοποιούν, ευχαριστώντας τους αναγνώστες, οι οποίοι, επιλέγοντας τα βιβλία τους,
τους δίνουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν μέρος των κερδών τους στο κοινωνικό σύνολο βοηθώντας
ευπαθείς οµάδες. 
Συγκινητική ήταν η ομιλία του ιδρυτή της εταιρείας κ. Θάνου Ψυχογιού, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία
του, εξήρε τους συνεργάτες τους και, κλείνοντας τον λόγο του με το μότο που ασπάζεται, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΜΠΟΔΙΑ, παρέδωσε τη διεύθυνση των Εκδόσεων στα τρία του παιδιά, Χάρη, Νίκο και Πένυ, που εξ
απαλών ονύχων είναι ενεργά µέλη του εκδοτικού οίκου. 

http://rokar-rokar.blogspot.com/2019/06/40.html
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«Το Χαµόγελο του Παιδιού» βραβεύτηκε για ακόµη µια φορά στα Superbrands
Greece 2018-2019

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βραβεύτηκε στην κατηγορία Μη Κερδοσκοπικοί
Οργανισμοί στην Ελλάδα για το 2019, στο πλαίσιο του παγκόσμιου θεσμού των
Superbrands που πραγματοποιήθηκε για 6η φορά στη χώρα μας. Η τελετή απονομής
πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Aξίζει να σημειωθεί ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το 2018 προσέφερε σταθερές και
ποιοτικές υπηρεσίες, δωρεάν, καθημερινά και πανελλαδικά σε 90.601 παιδιά και τις
οικογένειές τους που βρίσκονται στην Ελλάδα ανεξάρτητα από εθνικότητα,
θρήσκευμα ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, ενώ εδώ και 23 χρόνια μέσα από το σύνολο
των δράσεών του, βρέθηκε δίπλα σε περισσότερα από 1.500.000 παιδιά, παιδιά
θύματα Βίας, παιδιά θύματα Εξαφάνισης, παιδιά με προβλήματα Υγείας και παιδιά
που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση Φτώχειας.

Η επιλογή βράβευσης του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι το
αποτέλεσμα σχετικής ψηφοφορίας από κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, όσο και
από το καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησαν τις ΜΚΟ σε δημοσκόπηση κοινής
γνώμης.

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο για τη διαχρονική υποστήριξη και την εμπιστοσύνη
στο έργο που επιτελούμε για την προστασία όλων των ευάλωτων παιδιών.

Τα Superbrands είναι διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995.
Σήμερα εκπροσωπείται σε 85 χώρες ανά τον κόσμο και έχει αναγνωρίσει
περισσότερες από 20.000 εταιρίες ως ηγέτιδες στον τομέα τους. Στην Ελλάδα, ο
διαγωνισμός διενεργείται από το 2005.

Πηγή: hamogelo.gr

http://kalyvia.gr/2-uncategorised/1262-superbrands-greece-2018-2019
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Η Generation Y αναδείχθηκε Superbrand 2018-19

Η Generation Y αναδείχθηκε Superbrand 2018-19
Media

Η Generation Y - International eBusiness Experts τιµήθηκε στα Superbrands Greece 2018-19 Αwards στην
κατηγορία Digital Services.

Δείτε περισσότερα: marketingweek.gr

http://www.sepe.gr/gr/mediaadvertising/media-article/13608380/i-generation-y-anadeixthike-superbrand-201819/
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40 χρόνια Εκδόσεις Ψυχογιός

Οι συνεργάτες του εκδοτικού οίκου είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και να θυµηθούν ή να
γνωρίσουν σηµαντικούς σταθµούς από την πορεία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ, όπως τα πρώτα 4 βιβλία που
εκδόθηκαν το 1979 και εγκαινίασαν τη σειρά ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τη δεκαετία του ’80
ο κατάλογος βιβλίων εµπλουτίζεται µε τον Μίχαελ Έντε (Η ΜΟΜΟ), τον Ρόαλντ Νταλ (ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ), τον Πάτρικ Ζίσκιντ (ΤΟ ΑΡΩΜΑ) και την Άστριντ Λίντγκρεν (ΠΙΠΗ ΦΑΚΙΔΟΜΥΤΗ). Αργότερα,
µεταξύ άλλων οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ υποδέχονται τον Ναγκίµπ Μαχφούζ, τον Ευγένιο Τριβιζά, τον Σαλµάν
Ρούσντι, την Αρουντάτι Ρόι, την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, αλλά και τον Γιώργο Πολυράκη.

Τέλος, φέτος εγκαινιάστηκε η Κλασική Σειρά µε 5 σηµαντικούς τίτλους από κορυφαίους µεταφραστές και
µε εξώφυλλα που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι επί 9 χρόνια οι Εκδόσεις
ΨΥΧΟΓΙΟΣ αποτελούν τον Νο 1 αγαπηµένο εκδοτικό οίκο των αναγνωστών σύµφωνα µε έρευνες της Metron
Analysis, ενώ έχουν τιµηθεί µε το Βραβείο Superbrands για το 2016 και 2018-2019.

Ακόµη, οι Εκδόσεις Ψυχογιός µοιράστηκαν µε τους καλεσµένους τους τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, που πραγµατοποιούν, ευχαριστώντας τους αναγνώστες, οι οποίοι, επιλέγοντας τα βιβλία τους,
τους δίνουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν µέρος των κερδών τους στο κοινωνικό σύνολο βοηθώντας
ευπαθείς οµάδες.

Συγκινητική ήταν η οµιλία του ιδρυτή της εταιρείας κ. Θάνου Ψυχογιού, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία
του, εξήρε τους συνεργάτες τους και, κλείνοντας τον λόγο του µε το µότο που ασπάζεται, ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ, παρέδωσε τη διεύθυνση των Εκδόσεων στα τρία του παιδιά, Χάρη, Νίκο και
Πένυ, που εξ απαλών ονύχων είναι ενεργά µέλη του εκδοτικού οίκου.

http://www.voreini.gr/politismos/40-chronia-ekdosis-psychogios/
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Η Generation Y αναδείχθηκε Superbrand 2018-19

Η Generation Y - International eBusiness Experts τιµήθηκε στα Superbrands Greece 2018-19 Αwards στην
κατηγορία Digital Services.

Σε τελετή που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 03/06 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο θεσµός που βραβεύει τα πιο
επιτυχηµένα corporate brands για τις υψηλές επιδόσεις και την προσφορά τους, αναγνώρισε επίσηµα το
κορυφαίο επίπεδο των ψηφιακών υπηρεσιών της Generation Y.

Ανεξάρτητα από τη βράβευσή της, η Generation Y συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση του event, µε full live
coverage τόσο της τελετής όσο και του after party – όχι µόνο µέσα από την αναπαραγωγή content σε
Facebook και Twitter, αλλά και αναλαµβάνοντας το creative direction των posts που πραγµατοποιήθηκαν.

«Με την αναγνώριση ενός κορυφαίου θεσµού, που επιβραβεύει όχι µόνο την επιτυχία αλλά και την
κοινωνική προσφορά, η Generation Y µπαίνει δυναµικά στο καλοκαίρι του 2019, κοιτάζοντας ήδη προς το
επόµενο success story», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Marketing Week Online( 7 Ιουνίου 2019)

http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&cID=5&la=1&arId=73661
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Οι εκδόσεις Ψυχογιός γιόρτασαν τα 40 χρόνια τους σε µια λαµπρή βραδιά
Οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ φέτος συµπλήρωσαν 40 χρόνια  δραστηριότητας στον χώρο του βιβλίου και
διοργάνωσαν µία συγκινητική και λαµπερή βραδιά στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, στην
αίθουσα της Λυρικής.

Οι συνεργάτες του εκδοτικού οίκου είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και να θυµηθούν ή να
γνωρίσουν σηµαντικούς σταθµούς από την πορεία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ, όπως τα πρώτα 4 βιβλία που
εκδόθηκαν το 1979 και εγκαινίασαν τη σειρά ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τη δεκαετία του ’80
ο κατάλογος βιβλίων εµπλουτίζεται µε τον Μίχαελ Έντε (Η ΜΟΜΟ), τον Ρόαλντ Νταλ (ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ), τον Πάτρικ Ζίσκιντ (ΤΟ ΑΡΩΜΑ) και την Άστριντ Λίντγκρεν (ΠΙΠΗ ΦΑΚΙΔΟΜΥΤΗ). Αργότερα,
µεταξύ άλλων οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ υποδέχονται τον Ναγκίµπ Μαχφούζ, τον Ευγένιο Τριβιζά, τον Σαλµάν
Ρούσντι, την Αρουντάτι Ρόι, την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, αλλά και τον Γιώργο Πολυράκη.

Και καθώς τα χρόνια περνούν, όλο και περισσότεροι συγγραφείς εµπιστεύονται τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ,
όπως ο Ουµπέρτο Έκο, η Μάργκαρετ Άτγουντ, ο Χαρούκι Μουρακάµι, ο Καζούο Ισιγκούρο, o Tζόναθαν
Φράνζεν ενώ µεγάλη επιτυχία σηµειώνει ο εκδοτικός οίκος και στην ελληνική λογοτεχνία µε τον Κώστα
Καρακάση, τον Θοδωρή Παπαθεοδώρου, τη Μάρω Βαµβουνάκη, τη Λένα Μαντά, τον Γιάννη Καλπούζο και
πολλούς άλλους. Επίσης, το έργο του Αντώνη Σαµαράκη, του Νάνου Βαλαωρίτη, της Ρόζαµουντ Πίλτσερ,
της Agatha Christie, του Γκαµπριέλ Γκαρσία Μάρκες κυκλοφορεί πια από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ σε νέες
µεταφράσεις.
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Στέφανος Δάνδολος, Κάλλι Τσιλίδου και Τάσος Νούσιας.

Τέλος, φέτος εγκαινιάστηκε η Κλασική Σειρά µε 5 σηµαντικούς τίτλους από κορυφαίους µεταφραστές και
µε εξώφυλλα που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι επί 9 χρόνια οι Εκδόσεις
ΨΥΧΟΓΙΟΣ αποτελούν τον Νο 1 αγαπηµένο εκδοτικό οίκο των αναγνωστών σύµφωνα µε έρευνες της Metron
Analysis, ενώ έχουν τιµηθεί µε το Βραβείο Superbrands για το 2016 και 2018-2019.

Ακόµη, οι Εκδόσεις Ψυχογιός µοιράστηκαν µε τους καλεσµένους τους τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, που πραγµατοποιούν, ευχαριστώντας τους αναγνώστες, οι οποίοι, επιλέγοντας τα βιβλία τους,
τους δίνουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν µέρος των κερδών τους στο κοινωνικό σύνολο βοηθώντας
ευπαθείς οµάδες. Συγκινητική ήταν η οµιλία του ιδρυτή της εταιρείας κ. Θάνου Ψυχογιού, ο οποίος
αναφέρθηκε στην πορεία του, εξήρε τους συνεργάτες τους και, κλείνοντας τον λόγο του µε το µότο που
ασπάζεται, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ, παρέδωσε τη διεύθυνση των Εκδόσεων στα τρία του παιδιά,
Χάρη, Νίκο και Πένυ, που εξ απαλών ονύχων είναι ενεργά µέλη του εκδοτικού οίκου.

Ο ιδρυτής των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ, Θάνος Χ. Ψυχογιός.

Ο Χάρης, ο Νίκος και η Πένυ µίλησαν για όσα έρχονται και υποσχέθηκαν πράξεις για µια εξίσου δυναµική
πορεία.
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Νίκος Ψυχογιός, Πένυ Ψυχογιού και Χάρης Ψυχογιός.

Το ELNIPLEX συνεργάζεται µε τις εκδόσεις Ψυχογιός και εύχεται ολόψυχα στον ιδρυτή, τους συνεχιστές
και τους εργαζοµένους τους επιτυχίες, πρωτοπορία και µακροηµέρευση.

Μέρος της οµάδας των εκδόσεων Ψυχογιός , ανάµεσά τους οι Θάνος, Χάρης, Νίκος Ψυχογιός, Πένυ και
Νίνα Ψυχογιού κ.α.
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Όµιλος Καθηµερινής: Τιµήθηκε µε τον τίτλο του “Corporate Superbrand 2018 –
2019”

Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» διακρίθηκαν µε τον τίτλο του “Corporate Superbrand 2018-2019” στην τελετή
απονοµής του οµώνυµου θεσµού που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.

Ο διεθνής θεσµός των Superbrands πραγµατοποιείται σε περίπου 90 χώρες σε όλο τον κόσµο. Στην Ελλάδα
διεξάγεται για 6η φορά ενώ είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στα βραβεία “Superbrands” δεν δηλώνουν
συµµετοχή οι εταιρείες αλλά επιλέγονται και στη συνέχεια βραβεύονται µετά από ψηφοφορία της κριτικής
επιτροπής αλλά και της γνώµης των καταναλωτών.

Το βραβείο των «Καθηµερινών Εκδόσεων» παρέλαβε ο νέος Chief Business Officer του Οµίλου Δηµήτρης
Παπαλεξόπουλος. Σε δήλωσή του αναφέρει: «Το 2019 είναι µια ξεχωριστή χρονιά για τις “Καθηµερινές
Εκδόσεις” καθώς το πιο ιστορικό brandτου Οµίλου -η εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- συµπληρώνει 100 χρόνια
κυκλοφορίας στο στίβο της έγκυρης δηµοσιογραφίας. Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον οι
“Καθηµερινές Εκδόσεις” συνεχίζουν να επενδύουν σε ποιοτικά εκδοτικά προϊόντα, έντυπα και ψηφιακά,
ενώ παραµένουν ο πιο εξωστρεφής εκδοτικός όµιλος έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε
τους “The New York Times International” για την αγγλική έκδοση της Καθηµερινής, µε την “Conde
NastInternational” για τη Vogue και µε την ”Disney”για τις περιοδικές της εκδόσεις».

https://www.media.gr/media/19108/omilos-kathimerinis-timithike-me-ton-titlo-toy-corporate-superbrand-2018-2019/
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Όμιλος Καθημερινής: Τιμήθηκε με τον τίτλο του “Corporate Superbrand 2018 – 2019”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. βραβεύτηκε ως Superbrand 2018-2019

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. αναδείχθηκε ως ένα από τα κορυφαία Corporate Superbrands 2018 – 2019 στην
κατηγορία «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες – Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις» στο πλαίσιο των Corporate Superbrands
Awards Greece. Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το
βραβείο παρέλαβε ο CEO της εταιρείας κ. Γιώργος Καρράς.

Ο θεσµός Superbrands Greece, εντάσσεται στο πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες και είχε στόχο να αναδείξει τις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται
σε 39 κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας. Ο αρχικός κατάλογος περιελάµβανε περίπου 1.500 υποψήφιες
εταιρικές επωνυµίες. Η επιλογή είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από µια κριτική επιτροπή
εµπειρογνωµόνων όσο και από το καταναλωτικό και το επιχειρηµατικό κοινό, το οποίο βαθµολόγησε τις
εταιρείες κατά τη διενέργεια πανελλαδικής έρευνας κοινής γνώµης της εταιρίας Marc.

Ο CEO της Φοβερά Προστασία Α.Ε., κ. Γιώργος Καρράς, δήλωσε σχετικά µε τη διάκριση: «Η ανάδειξή µας
ως Superbrand 2018 – 2019 είναι απόρροια των αξιόπιστων υπηρεσιών της Φοβερά Προστασία Α.Ε., της
εµπιστοσύνης των πελατών µας, αλλά και της συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων της εταιρείας.
Κάθε επιβράβευση µας κρατάει πιστούς στο όραµά µας: Να παρέχουµε καινοτόµες υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας, να δηµιουργούµε σχέσεις εµπιστοσύνης και να είµαστε αξιόπιστος οικονοµικός σύµβουλος για
κάθε επιχείρηση!»

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε κατέχει σήµερα µια σηµαντική θέση στο χώρο των εταιριών που παρέχουν
Λογιστικές, Φοροτεχνικές, Μισθοδοτικές και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες σε µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις.
Με φιλοσοφία καθαρά πελατοκεντρική παρέχει ολιστική υποστήριξη, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσµα
αναγκών και απαιτήσεων των επιχειρήσεων που την εµπιστεύονται. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι
η µέθοδος και η στρατηγική που χρησιµοποιεί για να εξυπηρετήσει, να διαχειριστεί και να αναπτύξει
ακόµα και τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις.  

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!

https://www.naftemporiki.gr/story/1485419/i-fobera-prostasia-ae-brabeutike-os-superbrand-2018-2019
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RAVENNA No1, και επίσηµα ένα ελληνικό superbrand!

Ο θεσµός των Superbrands είναι παγκοσµίως ο πιο αναγνωρισµένος στον χώρο της επιχειρηµατικότητας,
στον οποίο αναδεικνύονται και επιβραβεύονται οι κορυφαίες εταιρείες ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα, για
το έτος 2018-2019, σε µια λαµπερή τελετή που διεξήχθη τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, βραβεύθηκε και η γνωστή εταιρεία RAVENNA ως µία από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες
στην Ελλάδα, ξεχωρίζοντας ανάµεσα σε περίπου 1500 καταξιωµένες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.

Η RAVENNA, µία σηµαντική και οικονοµικά σταθερή επιχείρηση στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών
υγιεινής, κατέχει ένα από τα µεγαλύτερα µερίδια στην αγορά, έχοντας επιπλέον κάνει άνοιγµα και στον
χώρο του επίπλου και του φωτισµού. Διαθέτει τη µεγαλύτερη συλλογή σε ετοιµοπαράδοτα προϊόντα, που
καλύπτει από τις πιο απλές µέχρι και τις πιο εξειδικευµένες καταναλωτικές ανάγκες.

Μετά το πρώτο κατάστηµα του Σχηµαταρίου, αυτό της Θεσσαλονίκης και φυσικά το πετυχηµένο e-shop
ravenna.gr, αναµένεται µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, το νέο κατάστηµα RAVENNA στον Κηφισό, σε έναν
χώρο 6.500 τ.µ., το οποίο θα προσφέρει 42 νέες θέσεις εργασίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εταιρεία
RAVENNA ήταν η µοναδική εταιρεία που βραβεύτηκε στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών υγιεινής.

Εξωτερική φωτογραφία:

Από αριστερά : Σίµος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος, Πετσιάβας Α.Ε., Πρόεδρος
Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου

Ανδρέας Πλάτωνας Βρεττός Πρόεδρος κ Διευθύνων Σύµβουλος RAVENNA A.E

https://www.zougla.gr/money/etairika-nea/article/ravena-no1-ke-episima-ena-eliniko-superbrand
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Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. βραβεύτηκε ως Super Brand 2018 - 2019

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. αναδείχθηκε ως ένα από τα κορυφαία Corporate Superbrands 2018 – 2019 στην
κατηγορία «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες – Υπηρεσίες για  Επιχειρήσεις» στο πλαίσιο των Corporate
Superbrands Awards Greece. Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών και το βραβείο παρέλαβε ο CEO της εταιρείας κ. Γιώργος Καρράς.

Ο θεσµός Superbrands Greece, εντάσσεται στο πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες και έχει στόχο να αναδείξει τις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται
σε 39 κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας. Ο αρχικός κατάλογος περιελάµβανε περίπου 1.500 υποψήφιες
εταιρικές επωνυµίες. Η επιλογή είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από µια κριτική επιτροπή
εµπειρογνωµόνων όσο και από το καταναλωτικό και το επιχειρηµατικό κοινό, το οποίο βαθµολόγησε τις
εταιρείες κατά τη διενέργεια πανελλαδικής έρευνας κοινής γνώµης της εταιρίας Marc.

Ο CEO της Φοβερά Προστασία Α.Ε., κ. Γιώργος Καρράς, δήλωσε σχετικά µε τη διάκριση: «Η ανάδειξή µας
ως Superbrand 2018 – 2019 είναι απόρροια των αξιόπιστων υπηρεσιών της Φοβερά Προστασία Α.Ε., της
εµπιστοσύνης των πελατών µας, αλλά και της συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων της εταιρείας.
Κάθε επιβράβευση µας κρατάει πιστούς στο όραµά µας: Να παρέχουµε καινοτόµες υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας, να δηµιουργούµε σχέσεις εµπιστοσύνης και να είµαστε αξιόπιστος οικονοµικός σύµβουλος
για κάθε επιχείρηση!»

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε κατέχει σήµερα µια σηµαντική θέση στο χώρο των εταιριών που παρέχουν
Λογιστικές, Φοροτεχνικές, Μισθοδοτικές και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες σε µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις.
Με φιλοσοφία καθαρά πελατοκεντρική παρέχει ολιστική υποστήριξη, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσµα
αναγκών και απαιτήσεων των επιχειρήσεων που την εµπιστεύονται. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι
η µέθοδος και η στρατηγική που χρησιµοποιεί για να εξυπηρετήσει, να διαχειριστεί και να αναπτύξει
ακόµα και τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις.
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RAVENNA No1, και επίσηµα ένα ελληνικό superbrand!

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019, 14:04 

Ο θεσµός των Superbrands είναι παγκοσµίως ο πιο αναγνωρισµένος στον χώρο της επιχειρηµατικότητας,
στον οποίο αναδεικνύονται και επιβραβεύονται οι κορυφαίες εταιρείες ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα, για
το έτος 2018-2019, σε µια λαµπερή τελετή που διεξήχθη τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, βραβεύθηκε και η γνωστή εταιρεία RAVENNA ως µία από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες
στην Ελλάδα, ξεχωρίζοντας ανάµεσα σε περίπου 1500 καταξιωµένες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.

Η RAVENNA, µία σηµαντική και οικονοµικά σταθερή επιχείρηση στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών
υγιεινής, κατέχει ένα από τα µεγαλύτερα µερίδια στην αγορά, έχοντας επιπλέον κάνει άνοιγµα και στον
χώρο του επίπλου και του φωτισµού. Διαθέτει τη µεγαλύτερη συλλογή σε ετοιµοπαράδοτα προϊόντα, που
καλύπτει από τις πιο απλές µέχρι και τις πιο εξειδικευµένες καταναλωτικές ανάγκες.

Μετά το πρώτο κατάστηµα του Σχηµαταρίου, αυτό της Θεσσαλονίκης και φυσικά το πετυχηµένο e-shop
ravenna.gr, αναµένεται µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, το νέο κατάστηµα RAVENNA στον Κηφισό, σε έναν
χώρο 6.500 τ.µ., το οποίο θα προσφέρει 42 νέες θέσεις εργασίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εταιρεία
RAVENNA ήταν η µοναδική εταιρεία που βραβεύτηκε στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών υγιεινής.

Από αριστερά : Σίµος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος, Πετσιάβας Α.Ε., Πρόεδρος
Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου

Ανδρέας Πλάτωνας Βρεττός Πρόεδρος κ Διευθύνων Σύµβουλος RAVENNA A.E

Τελευταία ενηµέρωση: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019, 14:17
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Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. βραβεύτηκε ως Super Brand 2018 - 2019 - [Epixeiro]

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. αναδείχθηκε ως ένα από τα κορυφαία Corporate Superbrands 2018 - 2019 στην
κατηγορία "Συµβουλευτικές Υπηρεσίες - Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις" στο πλαίσιο των Corporate Superbrands
Awards Greece. Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το
βραβείο παρέλαβε ο CEO της εταιρείας κ. Γιώργος Καρράς. Ο θεσµός Superbrands Greece, εντάσσεται στο
πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που εκπροσωπείται σε 91 χώρες και έχει στόχο να
αναδείξει τις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 39 κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας. Ο
αρχικός κατάλογος περιελάµβανε περίπου 1.500 υποψήφιες εταιρικές επωνυµίες. Η επιλογή είναι το
αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από µια κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων όσο και από το
καταναλωτικό και το επιχειρηµατικό κοινό, το οποίο βαθµολόγησε τις εταιρείες κατά τη διενέργεια
πανελλαδικής έρευνας κοινής γνώµης της εταιρίας Marc. Ο CEO της Φοβερά...

Epixeiro   ·    πριν από  37 λεπτά  ·    

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. αναδείχθηκε ως ένα από τα κορυφαία Corporate Superbrands 2018 - 2019 στην
κατηγορία "Συµβουλευτικές Υπηρεσίες - Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις" στο πλαίσιο των Corporate Superbrands
Awards Greece. Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το
βραβείο παρέλαβε ο CEO της εταιρείας κ. Γιώργος Καρράς. Ο θεσµός Superbrands Greece, εντάσσεται στο
πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που εκπροσωπείται σε 91 χώρες και έχει στόχο να
αναδείξει τις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 39 κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας. Ο
αρχικός κατάλογος περιελάµβανε περίπου 1.500 υποψήφιες εταιρικές επωνυµίες. Η επιλογή είναι το
αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από µια κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων όσο και από το
καταναλωτικό και το επιχειρηµατικό κοινό, το οποίο βαθµολόγησε τις εταιρείες κατά τη διενέργεια
πανελλαδικής έρευνας κοινής γνώµης της εταιρίας Marc. Ο CEO της Φοβερά...
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ΟΛΥΜΠΟΣ βραβείο Superbrands 2018 - 2019
Market News

ΟΛΥΜΠΟΣ βραβείο Superbrands 2018 - 2019

Η ΟΛΥΜΠΟΣ κορυφαία µάρκα
γαλακτοκοµικών προϊόντων στο

διαγωνισµό CorporateSuperbrands 2018 -2019

 Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναδείχθηκε για άλλη µία φορά ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών τροφίµων πιστοποιώντας την αµέριστη εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα
της.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων CorporateSuperbrandsGreece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία τιµήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. 

Η διάκριση της ΟΛΥΜΠΟΣ προέκυψε ύστερα από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων αλλά
και καταναλωτικού κοινού, µέσω διενέργειας έρευνας της κοινής γνώµης από την εταιρεία Marc, µε
κριτήρια όπως είναι η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η
µακροχρόνια συνέπεια, αλλά και η εταιρική υπευθυνότητα.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ δραστηριοποιείται µε επιτυχία για περισσότερα από 50 χρόνια στο χώρο των τροφίµων
παράγοντας υψηλής διατροφικής αξίας γαλακτοκοµικά προϊόντα, χυµούς, τσάι και φυτικά ροφήµατα τα
οποία εξάγονται σε δεκάδες προορισµούς ανά τον κόσµο.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αρχές και στις αξίες της θα συνεχίσει να παράγει µε αφοσίωση υψηλής
διατροφικής αξίας προϊόντα για το τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας, τιµώντας σε κάθε βήµα της την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
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Λουξ: Κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα στον διαγωνισµό των
Superbrands

Πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands
Greece 2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
κατακτώντας τον τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα .

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε
αξιόλογα  ελληνικά  και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από
µια διαδικασία ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες
καταναλωτές.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση
του καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.
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Τα Παιδικά Χωριά SOS διακρίθηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες Μη
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις

Τα Παιδικά Χωριά SOS βραβεύτηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην
Ελλάδα για το 2018 - 2019 στο πλαίσιο της 6ης διοργάνωσης του παγκόσμιου θεσμού των Superbrands, σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Παιδικά Χωριά SOS ξεχώρισαν ανάμεσα σε 72 κοινωφελείς οργανισμούς και βραβεύτηκαν μαζί με τους
Γιατρούς του Κόσμου, τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, την Ελπίδα, την Κιβωτό του Κόσμου, το Χαμόγελο του
Παιδιού και το ΚΕΘΕΑ.

Η επιλογή των Παιδικών Χωριών SOS ως μία από τις κορυφαίες επωνυμίες στην Ελλάδα στον χώρο των
Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, για το 2018 - 2019, είναι το αποτέλεσμα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από
μια κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησαν τις
οργανώσεις κατά τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης.

Τα κριτήρια της επιλογής ήταν η αναγνωρισιμότητα επωνυμίας και η δύναμη φήμης, η αξιοπιστία και η
μακροχρόνια συνέπεια, καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα στον τομέα των Εργασιακών Σχέσεων
(Σύννομη και Διάφανη Λειτουργία, Κλίμα και Πρακτικές), της Κοινωνίας (Πολιτισμικές και Κοινωνικές
Πρωτοβουλίες), και του Περιβάλλοντος (προστασία και περιορισμός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).

Τα Superbrands είναι διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995 και σήμερα εκπροσωπείται σε
90 χώρες ανά τον κόσμο. 

Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός διενεργείται από το 2005, ενώ από το 2017 συμπεριλήφθηκαν και Μη
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην ψηφοφορία, κρίνοντας ότι το έργο τους είναι υψηλού επιπέδου, άξιο
ειδικής μνείας και τιμά τη χώρα.

Τα Παιδικά Χωριά SOS, στα 44 χρόνια λειτουργίας τους στην Ελλάδα, έχουν παραμείνει πιστά στον σκοπό
τους να προστατεύουν παιδιά που για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνιμα τη φροντίδα των
βιολογικών τους γονιών.

Παράλληλα, δίνοντας έμφαση στον τομέα της πρόληψης, τα Παιδικά Χωριά SOS έχουν δημιουργήσει και
λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, 10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 5 Κέντρα Μαθησιακής
και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση των οικογενειών σε κρίση και την
αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας με τις δικές
τους δυνάμεις.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Τα Παιδικά Χωριά SOS βραβεύτηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην
Ελλάδα για το 2018 - 2019 στο πλαίσιο της 6ης διοργάνωσης του παγκόσμιου θεσμού των Superbrands, σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Παιδικά Χωριά SOS ξεχώρισαν ανάμεσα σε 72 κοινωφελείς οργανισμούς και βραβεύτηκαν μαζί με τους
Γιατρούς του Κόσμου, τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, την Ελπίδα, την Κιβωτό του Κόσμου, το Χαμόγελο του
Παιδιού και το ΚΕΘΕΑ.

Η επιλογή των Παιδικών Χωριών SOS ως μία από τις κορυφαίες επωνυμίες στην Ελλάδα στον χώρο των
Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, για το 2018 - 2019, είναι το αποτέλεσμα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από
μια κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησαν τις
οργανώσεις κατά τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης.

Τα κριτήρια της επιλογής ήταν η αναγνωρισιμότητα επωνυμίας και η δύναμη φήμης, η αξιοπιστία και η
μακροχρόνια συνέπεια, καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα στον τομέα των Εργασιακών Σχέσεων
(Σύννομη και Διάφανη Λειτουργία, Κλίμα και Πρακτικές), της Κοινωνίας (Πολιτισμικές και Κοινωνικές
Πρωτοβουλίες), και του Περιβάλλοντος (προστασία και περιορισμός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).

Τα Superbrands είναι διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995 και σήμερα εκπροσωπείται σε
90 χώρες ανά τον κόσμο. 

Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός διενεργείται από το 2005, ενώ από το 2017 συμπεριλήφθηκαν και Μη
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην ψηφοφορία, κρίνοντας ότι το έργο τους είναι υψηλού επιπέδου, άξιο
ειδικής μνείας και τιμά τη χώρα.

Τα Παιδικά Χωριά SOS, στα 44 χρόνια λειτουργίας τους στην Ελλάδα, έχουν παραμείνει πιστά στον σκοπό
τους να προστατεύουν παιδιά που για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνιμα τη φροντίδα των
βιολογικών τους γονιών.

Παράλληλα, δίνοντας έμφαση στον τομέα της πρόληψης, τα Παιδικά Χωριά SOS έχουν δημιουργήσει και
λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, 10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 5 Κέντρα Μαθησιακής
και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση των οικογενειών σε κρίση και την
αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας με τις δικές
τους δυνάμεις.
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Τα Παιδικά Χωριά SOS βραβεύτηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην
Ελλάδα για το 2018 - 2019 στο πλαίσιο της 6ης διοργάνωσης του παγκόσμιου θεσμού των Superbrands, σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Παιδικά Χωριά SOS ξεχώρισαν ανάμεσα σε 72 κοινωφελείς οργανισμούς και βραβεύτηκαν μαζί με τους
Γιατρούς του Κόσμου, τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, την Ελπίδα, την Κιβωτό του Κόσμου, το Χαμόγελο του
Παιδιού και το ΚΕΘΕΑ.

Η επιλογή των Παιδικών Χωριών SOS ως μία από τις κορυφαίες επωνυμίες στην Ελλάδα στον χώρο των
Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, για το 2018 - 2019, είναι το αποτέλεσμα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από
μια κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησαν τις
οργανώσεις κατά τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης.

Τα κριτήρια της επιλογής ήταν η αναγνωρισιμότητα επωνυμίας και η δύναμη φήμης, η αξιοπιστία και η
μακροχρόνια συνέπεια, καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα στον τομέα των Εργασιακών Σχέσεων
(Σύννομη και Διάφανη Λειτουργία, Κλίμα και Πρακτικές), της Κοινωνίας (Πολιτισμικές και Κοινωνικές
Πρωτοβουλίες), και του Περιβάλλοντος (προστασία και περιορισμός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).

Τα Superbrands είναι διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995 και σήμερα εκπροσωπείται σε
90 χώρες ανά τον κόσμο. 

Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός διενεργείται από το 2005, ενώ από το 2017 συμπεριλήφθηκαν και Μη
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην ψηφοφορία, κρίνοντας ότι το έργο τους είναι υψηλού επιπέδου, άξιο
ειδικής μνείας και τιμά τη χώρα.

Τα Παιδικά Χωριά SOS, στα 44 χρόνια λειτουργίας τους στην Ελλάδα, έχουν παραμείνει πιστά στον σκοπό
τους να προστατεύουν παιδιά που για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνιμα τη φροντίδα των
βιολογικών τους γονιών.

Παράλληλα, δίνοντας έμφαση στον τομέα της πρόληψης, τα Παιδικά Χωριά SOS έχουν δημιουργήσει και
λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, 10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 5 Κέντρα Μαθησιακής
και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση των οικογενειών σε κρίση και την
αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας με τις δικές
τους δυνάμεις.
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Τα Παιδικά Χωριά SOS βραβεύτηκαν ως 1 από τις 7 κορυφαίες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην
Ελλάδα για το 2018 - 2019 στο πλαίσιο της 6ης διοργάνωσης του παγκόσμιου θεσμού των Superbrands, σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Παιδικά Χωριά SOS ξεχώρισαν ανάμεσα σε 72 κοινωφελείς οργανισμούς και βραβεύτηκαν μαζί με τους
Γιατρούς του Κόσμου, τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, την Ελπίδα, την Κιβωτό του Κόσμου, το Χαμόγελο του
Παιδιού και το ΚΕΘΕΑ.

Η επιλογή των Παιδικών Χωριών SOS ως μία από τις κορυφαίες επωνυμίες στην Ελλάδα στον χώρο των
Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, για το 2018 - 2019, είναι το αποτέλεσμα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από
μια κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησαν τις
οργανώσεις κατά τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης.

Τα κριτήρια της επιλογής ήταν η αναγνωρισιμότητα επωνυμίας και η δύναμη φήμης, η αξιοπιστία και η
μακροχρόνια συνέπεια, καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα στον τομέα των Εργασιακών Σχέσεων
(Σύννομη και Διάφανη Λειτουργία, Κλίμα και Πρακτικές), της Κοινωνίας (Πολιτισμικές και Κοινωνικές
Πρωτοβουλίες), και του Περιβάλλοντος (προστασία και περιορισμός αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).

Τα Superbrands είναι διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995 και σήμερα εκπροσωπείται σε
90 χώρες ανά τον κόσμο. 

Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός διενεργείται από το 2005, ενώ από το 2017 συμπεριλήφθηκαν και Μη
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην ψηφοφορία, κρίνοντας ότι το έργο τους είναι υψηλού επιπέδου, άξιο
ειδικής μνείας και τιμά τη χώρα.

Τα Παιδικά Χωριά SOS, στα 44 χρόνια λειτουργίας τους στην Ελλάδα, έχουν παραμείνει πιστά στον σκοπό
τους να προστατεύουν παιδιά που για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνιμα τη φροντίδα των
βιολογικών τους γονιών.

Παράλληλα, δίνοντας έμφαση στον τομέα της πρόληψης, τα Παιδικά Χωριά SOS έχουν δημιουργήσει και
λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, 10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 5 Κέντρα Μαθησιακής
και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση των οικογενειών σε κρίση και την
αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας με τις δικές
τους δυνάμεις.
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Λουξ: Κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα στον διαγωνισµό των
Superbrands

Πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands
Greece 2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
κατακτώντας τον τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα .

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε
αξιόλογα  ελληνικά  και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από
µια διαδικασία ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες
καταναλωτές.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση
του καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.
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RAVENNA No1, και επίσηµα ένα ελληνικό superbrand!
Ο θεσµός των Superbrands είναι παγκοσµίως ο πιο αναγνωρισµένος στον χώρο της επιχειρηµατικότητας,
στον οποίο αναδεικνύονται και επιβραβεύονται οι κορυφαίες εταιρείες ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα, για
το έτος 2018-2019, σε µια λαµπερή τελετή που διεξήχθη τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, βραβεύθηκε και η γνωστή εταιρεία RAVENNA ως µία από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες
στην Ελλάδα, ξεχωρίζοντας ανάµεσα σε περίπου 1500 καταξιωµένες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.
Το βραβείο απονεµήθηκε από τον κύριο Σίµο Αναστασόπουλο πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της
Πετσιάβας Α.Ε. και πρόεδρο του Ελληνο-Αµερικανικού εµπορικού επιµελητηρίου στον κύριο Ανδρέα
Πλάτωνα Βρεττό πρόεδρο και διευθύνοντα συµβούλου της RAVENNA Α.Ε.
 
 
Η RAVENNA, µία σηµαντική και οικονοµικά σταθερή επιχείρηση στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών
υγιεινής, κατέχει ένα από τα µεγαλύτερα µερίδια στην αγορά, έχοντας επιπλέον κάνει άνοιγµα και στον
χώρο του επίπλου και του φωτισµού. Διαθέτει τη µεγαλύτερη συλλογή σε ετοιµοπαράδοτα προϊόντα, που
καλύπτει από τις πιο απλές µέχρι και τις πιο εξειδικευµένες καταναλωτικές ανάγκες.
 
Μετά το πρώτο κατάστηµα του Σχηµαταρίου, αυτό της Θεσσαλονίκης και φυσικά το πετυχηµένο e-shop
ravenna.gr, αναµένεται µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, το νέο κατάστηµα RAVENNA στον Κηφισό, σε έναν
χώρο 6.500 τ.µ., το οποίο θα προσφέρει 42 νέες θέσεις εργασίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εταιρεία
RAVENNA ήταν η µοναδική εταιρεία που βραβεύτηκε στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών υγιεινής
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RAVENNA No1, και επίσηµα ένα ελληνικό superbrand!

THESSNEWS

Ο θεσµός των Superbrands είναι παγκοσµίως ο πιο αναγνωρισµένος στον χώρο της
επιχειρηµατικότητας, στον οποίο αναδεικνύονται και επιβραβεύονται οι κορυφαίες
εταιρείες ανά  τον κόσµο.

Στην Ελλάδα, για το έτος 2018-2019, σε µια λαµπερή τελετή που διεξήχθη τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, βραβεύθηκε και η γνωστή εταιρεία RAVENNA ως µία από τις Κορυφαίες
Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα, ξεχωρίζοντας ανάµεσα σε περίπου 1500 καταξιωµένες ελληνικές και
πολυεθνικές εταιρείες.

Το βραβείο απονεµήθηκε από τον κύριο Σίµο Αναστασόπουλο πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της
Πετσιάβας Α.Ε. και πρόεδρο του Ελληνο-Αµερικανικού εµπορικού επιµελητηρίου στον κύριο Ανδρέα
Πλάτωνα Βρεττό πρόεδρο και διευθύνοντα συµβούλου της RAVENNA Α.Ε.

Η RAVENNA, µία σηµαντική και οικονοµικά σταθερή επιχείρηση στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών
υγιεινής, κατέχει ένα από τα µεγαλύτερα µερίδια στην αγορά, έχοντας επιπλέον κάνει άνοιγµα και στον
χώρο του επίπλου και του φωτισµού. Διαθέτει τη µεγαλύτερη συλλογή σε ετοιµοπαράδοτα προϊόντα, που
καλύπτει από τις πιο απλές µέχρι και τις πιο εξειδικευµένες καταναλωτικές ανάγκες.

Μετά το πρώτο κατάστηµα του Σχηµαταρίου, αυτό της Θεσσαλονίκης και φυσικά το πετυχηµένο e-shop
ravenna.gr, αναµένεται µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, το νέο κατάστηµα RAVENNA στον Κηφισό, σε έναν
χώρο 6.500 τ.µ., το οποίο θα προσφέρει 42 νέες θέσεις εργασίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εταιρεία
RAVENNA ήταν η µοναδική εταιρεία που βραβεύτηκε στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών υγιεινής.
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RAVENNA No1, και επίσηµα ένα ελληνικό superbrand!

Ο θεσµός των Superbrands είναι παγκοσµίως ο πιο αναγνωρισµένος στον χώρο της επιχειρηµατικότητας,
στον οποίο αναδεικνύονται και επιβραβεύονται οι κορυφαίες εταιρείες ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα, για
το έτος 2018-2019, σε µια λαµπερή τελετή που διεξήχθη τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, βραβεύθηκε και η γνωστή εταιρεία RAVENNA ως µία από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες
στην Ελλάδα, ξεχωρίζοντας ανάµεσα σε περίπου 1500 καταξιωµένες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.
Το βραβείο απονεµήθηκε από τον κύριο Σίµο Αναστασόπουλο πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της
Πετσιάβας Α.Ε. και πρόεδρο του Ελληνο-Αµερικανικού εµπορικού επιµελητηρίου στον κύριο Ανδρέα
Πλάτωνα Βρεττό πρόεδρο και διευθύνοντα συµβούλου της RAVENNA Α.Ε. Η RAVENNA, µία σηµαντική και
οικονοµικά σταθερή επιχείρηση στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών υγιεινής, κατέχει ένα από τα
µεγαλύτερα µερίδια στην αγορά, έχοντας επιπλέον κάνει άνοιγµα και στον χώρο του...
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Η Generation Y βραβεύτηκε ως Digital Services Superbrand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.webworldnews.gr/digital-marketing/item/1031-i-generation-y-vraveytike-os-digital-services-superbrand.html


http://www.thessnews.gr/

 Publication date: 10/06/2019 11:08

 Alexa ranking (Greece): 605

 http://www.thessnews.gr/article/136217/oi-ekdoseis-psychogios-eginan-sarantarisa...

Οι εκδόσεις Ψυχογιός έγιναν «σαραντάρισαν» και το γιόρτασαν! (ΦΩΤΟ)

ΤHESSNEWS-DESK

Οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ φέτος συµπλήρωσαν 40 χρόνια  δραστηριότητας στον χώρο του
βιβλίου και διοργάνωσαν µία  συγκινητική και λαµπερή βραδιά  στο Κέντρο Πολιτισµού
Ίδρυµα  Σταύρος Νιάρχος.

Οι συνεργάτες του εκδοτικού οίκου είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και να θυµηθούν ή να
γνωρίσουν σηµαντικούς σταθµούς από την πορεία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ, όπως τα πρώτα 4 βιβλία που
εκδόθηκαν το 1979 και εγκαινίασαν τη σειρά ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τη δεκαετία του '80 ο
κατάλογος βιβλίων εµπλουτίζεται µε τον Μίχαελ Έντε (Η ΜΟΜΟ), τον Ρόαλντ Νταλ (ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ), τον Πάτρικ Ζίσκιντ (ΤΟ ΑΡΩΜΑ) και την Άστριντ Λίντγκρεν (ΠΙΠΗ ΦΑΚΙΔΟΜΥΤΗ). Αργότερα,
µεταξύ άλλων οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ υποδέχονται τον Ναγκίµπ Μαχφούζ, τον Ευγένιο Τριβιζά, τον Σαλµάν
Ρούσντι, την Αρουντάτι Ρόι, την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, αλλά και τον Γιώργο Πολυράκη.

Και καθώς τα χρόνια περνούν, όλο και περισσότεροι συγγραφείς εµπιστεύονται τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ,
όπως ο Ουµπέρτο Έκο, η Μάργκαρετ Άτγουντ, ο Χαρούκι Μουρακάµι, ο Καζούο Ισιγκούρο, o Tζόναθαν
Φράνζεν ενώ µεγάλη επιτυχία σηµειώνει ο εκδοτικός οίκος και στην ελληνική λογοτεχνία µε τον Κώστα
Καρακάση, τον Θοδωρή Παπαθεοδώρου, τη Μάρω Βαµβουνάκη, τη Λένα Μαντά, τον Γιάννη Καλπούζο και
πολλούς άλλους. Επίσης, το έργο του Αντώνη Σαµαράκη, του Νάνου Βαλαωρίτη, της Ρόζαµουντ Πίλτσερ,
της Agatha Christie, του Γκαµπριέλ Γκαρσία Μάρκες κυκλοφορεί πια από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ σε νέες
µεταφράσεις.
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Τέλος, φέτος εγκαινιάστηκε η Κλασική Σειρά µε 5 σηµαντικούς τίτλους από κορυφαίους µεταφραστές και
µε εξώφυλλα που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι επί 9 χρόνια οι Εκδόσεις
ΨΥΧΟΓΙΟΣ αποτελούν τον Νο 1 αγαπηµένο εκδοτικό οίκο των αναγνωστών σύµφωνα µε έρευνες της Metron
Analysis, ενώ έχουν τιµηθεί µε το Βραβείο Superbrands για το 2016 και 2018-2019.

Ακόµη, οι Εκδόσεις Ψυχογιός µοιράστηκαν µε τους καλεσµένους τους τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, που πραγµατοποιούν, ευχαριστώντας τους αναγνώστες, οι οποίοι, επιλέγοντας τα βιβλία τους,
τους δίνουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν µέρος των κερδών τους στο κοινωνικό σύνολο βοηθώντας
ευπαθείς οµάδες.

Συγκινητική ήταν η οµιλία του ιδρυτή της εταιρείας κ. Θάνου Ψυχογιού, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία
του, εξήρε τους συνεργάτες τους και, κλείνοντας τον λόγο του µε το µότο που ασπάζεται, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΜΠΟΔΙΑ, παρέδωσε τη διεύθυνση των Εκδόσεων στα τρία του παιδιά, Χάρη, Νίκο και Πένυ, που εξ
απαλών ονύχων είναι ενεργά µέλη του εκδοτικού οίκου.

 

 

http://www.thessnews.gr/article/136217/oi-ekdoseis-psychogios-eginan-sarantarisan-kai-to-giortasan-foto
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Η Piscines Ideales και πάλι Superbrand

Η Piscines Ideales αναδείχθηκε για 5η φορά Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία στην Ελλάδα – Corporate
Superbrand στα πλαίσια του παγκόσμιου θεσμού των Superbrands, που πραγματοποιείται στη χώρα μας για
6η φορά!

Η διάκριση της Piscines Ideales ως Superbrand Greece στην κατηγορία "Construction-Real Estate Development",
έγινε ανάμεσα σε 1.500 εταιρίες μετά από έρευνα κοινής γνώμης Καταναλωτών της εταιρίας Marc και
αξιολόγηση από διακεκριµένη Κριτική Επιτροπή.

Η Τελετή Απονομής των Βραβείων Superbrands Greece 2018-2019, πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου
2019 στο κατάµεστο Μέγαρο Μουσικής και ήταν µια λαµπερή γιορτή αφιερωµένη στο "επιχειρείν".

Στην κατηγορία "Construction-Real Estate Development" βραβεύτηκαν επίσης οι εταιρίες Lamda Development,
Terna, Grivalia Properties, NBG Pangea, Dimand και Reds.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Ideales κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης σηµείωσε :

"Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε δυναμικά στον δρόμο που χάραξε ο μέντορας και πατέρας μου Στέλιος
Σταυρίδης.  Να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε ασυναγώνιστες λύσεις, όπως κάνουμε 30 χρόνια τώρα,
με αποτέλεσμα να απολαμβάνουμε την έμπρακτη επιβράβευσή σας για την μακροχρόνια αξία και συνέπεια,
την εταιρική υπευθυνότητα και τη δέσμευσή μας σε μοντέρνα υλικά και εξελιγμένες υπηρεσίες που
στοχεύουν πρωταρχικά στην υπέρβαση των προσδοκιών σας".

Βουτήξτε στο www.Ιdeales.gr 

Η Piscines Ideales και πάλι Superbrand

 

https://www.capital.gr/market-news/3365171/i-piscines-ideales-kai-pali-superbrand
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019

Την κορυφαία  διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία
Φάρµακα  απέσπασε η Bayer Ελλάς.

Πιο αναλυτικά , η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 – 2019”
στην κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της
ρόλο στον κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την
αξιοπιστία των προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική
υπευθυνότητα.

Τα  βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
της Bayer Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη διαρκή
βελτίωση της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράση
«Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να επιβραβεύσει τις
προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και
υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της
υψηλής απόδοσης»

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

Σχετικά µε την Bayer

Η Bayer είναι ένας παγκόσµιος οργανισµός που δραστηριοποιείται στο χώρο των Βιοεπιστηµών και
συγκεκριµένα στους τοµείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer
σχεδιάζονται µε γνώµονα το όφελος των ανθρώπων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

https://neaselida.gr/%cf%81%ce%bf%ce%b7/vraveysi-tis-bayer-ellas-sta-corporate-superbrands-greece-2018-2019/
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Ταυτόχρονα, ο Όµιλος στοχεύει στη δηµιουργία αξίας µέσω της καινοτοµίας, της ανάπτυξης και της
υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωµένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και δρα ως ένας
κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Κατά το οικονοµικό έτος 2017, ο Όµιλος απασχολούσε
περίπου 99.800 άτοµα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 35 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις ανήλθαν
σε € 2,4 δις ενώ οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη σε € 4,5 δις. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε το www.bayer.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Bayer Ελλάς, επισκεφθείτε το www.bayer.gr.

https://neaselida.gr/%cf%81%ce%bf%ce%b7/vraveysi-tis-bayer-ellas-sta-corporate-superbrands-greece-2018-2019/
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019
Απέσπασε την υψηλότερη βαθµολογία  στην κατηγορία  «Φάρµακα»

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς.

Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019”
στην κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της
ρόλο στον κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την
αξιοπιστία των προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική
υπευθυνότητα. 

Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια  Μουσαβερέ, Διευθύντρια  Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
της Bayer Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη
διαρκή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται
στη φράση «Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να
επιβραβεύσει τις προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες
των προϊόντων και υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της
αειφόρου ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης»

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα  τη δουλειά  που σας ταιριάζει!

https://www.naftemporiki.gr/story/1486129/brabeusi-tis-bayer-ellas-sta-corporate-superbrands-greece-2018-2019
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς.

Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως "Corporate Superbrand 2018 - 2019" στην
κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον
κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την αξιοπιστία των
προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.

Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων της Bayer
Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη διαρκή βελτίωση
της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράση
«Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να επιβραβεύσει τις
προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και
υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της
υψηλής απόδοσης»

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

https://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/epixeiriseis/402457-brabeisi-tis-bayer-ellas-sta-corporate-superbrands-greece
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Βράβευση της Generation Y ως Digital Services Superbrand
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Έρευνα

Βράβευση της Generation Y ως Digital Services Superbrand

10.06.2019 Διάδοση

Έχοντας αναγνωριστεί επανειλημμένα ως μία από τις κορυφαίες εταιρίες ψηφιακού μετασχηματισμού, με
χιλιάδες επιτυχημένα projects στην Ελλάδα και τον κόσμο, η Generation Y – International eBusiness Experts
τιµήθηκε στα Superbrands Greece 2018-19 Αwards στην κατηγορία   Digital Services!

Σε μια λαμπερή τελετή, που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 03/06 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσία
υψηλών στελεχών επιχειρήσεων και δημοσιογράφων, ένας θεσμός που βραβεύει τα πιο επιτυχημένα
corporate brands για τις υψηλές επιδόσεις και την προσφορά τους, αναγνώρισε επίσημα το κορυφαίο
επίπεδο των ψηφιακών υπηρεσιών της Generation Y. Αυτό που, 19 χρόνια τώρα, οδηγεί τους συνεργάτες
της σε αύξηση του τζίρου τους, μείωση των λειτουργικών εξόδων, υιοθέτηση καινοτομιών και
αναγνώριση στον κλάδο τους.

Ανεξάρτητα από τη σημαντική, υψηλού κύρους βράβευσή της, η Generation Y συνέβαλε καθοριστικά στη
διάδοση του event, με full live coverage τόσο της τελετής όσο και του after party – όχι μόνο μέσα από την
αναπαραγωγή content σε Facebook και Twitter, αλλά και αναλαμβάνοντας το creative direction των posts που
πραγµατοποιήθηκαν.

Με την αναγνώριση ενός κορυφαίου θεσμού, που επιβραβεύει όχι μόνο την επιτυχία αλλά και την
κοινωνική προσφορά, η Generation Y μπαίνει δυναμικά στο καλοκαίρι του 2019, κοιτάζοντας ήδη προς το
επόµενο success story.

http://globalsustain.org/el/story/27035
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece
Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς.

 

Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως "Corporate Superbrand 2018 - 2019" στην
κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον
κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την αξιοπιστία των
προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.

 

Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων της Bayer
Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη διαρκή βελτίωση
της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράση
«Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να επιβραβεύσει τις
προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και
υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της
υψηλής απόδοσης»

 

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

 

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

http://www.dealnews.gr/roi/item/261625-%CE%92%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-Bayer-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-Corporate-Superbrands-Greece
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς.

Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019”
στην κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της
ρόλο στον κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την
αξιοπιστία των προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική
υπευθυνότητα. 

Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια  Μουσαβερέ, Διευθύντρια  Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
της Bayer Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη
διαρκή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται
στη φράση «Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να
επιβραβεύσει τις προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες
των προϊόντων και υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της
αειφόρου ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης».

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019

H Bayer Ελλάς απέσπασε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία «Φάρµακα».

Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “CorporateSuperbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο
στον κλάδο αλλά  και την αναγνωρισιµότητα  και φήµη του brand στην παγκόσµια  σκηνή, την
αξιοπιστία  των προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική
κοινωνική υπευθυνότητα .

Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων της Bayer
Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη διαρκή
βελτίωση της ζωής των ανθρώπων µέσα  από τα  προϊόντα  της, προτεραιότητα  που
συνοψίζεται στη φράση «Επιστήµη για  µια  καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως CorporateSuperbrand
έρχεται να επιβραβεύσει τις προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι
αποδέκτες των προϊόντων και υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της
αειφόρου ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης»

Η ανάδειξη των CorporateSuperbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής
γνώµης που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών
µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ 

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην
κατηγορία Φάρμακα απέσπασε η Bayer Ελλάς.
Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία ως “Corporate
Superbrand 2018 – 2019” στην κατηγορία «Φάρμακα», διάκριση που έρχεται να υπογραμμίσει
όχι μόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο αλλά και την αναγνωρισιμότητα και φήμη
του brand στην παγκόσμια σκηνή, την…
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Media Strom: Μεγάλη διάκριση στα Corporate Superbrands

Η Media Strom, η κορυφαία ελληνική εταιρεία στρωµατοποιίας,  αναδείχθηκε ως µία από τις Κορυφαίες
Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα  για  τα  έτη 2018-2019 στη φετινή απονοµή των βραβείων
Corporate Superbrands Greece, που πραγµατοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η Media Strom, ξεχώρισε ανάµεσα σε 1.500 υποψηφίους Εταιρικών Επωνυµιών, εκ των οποίων µόνο οι 259
αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands 2018-2019 για  τη χώρα  µας. Η συγκεκριµένη διάκριση
αναδεικνύει την υψηλή τεχνογνωσία  και την πολυετή εµπειρία  της Media Strom, σε συνδυασµό µε τη
διαρκή εξέλιξη της εταιρείας, µε σκοπό να προσφέρει πάντα στον καταναλωτή καινοτόµα προϊόντα
απαράµιλλης ποιότητας, ώστε περισσότεροι από 3.000.000 άνθρωποι να ξυπνάνε µε χαµόγελο.  

Η επιλογή της εταιρείας και η ανάδειξή της ως µία  από τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες
είναι το αποτέλεσµα  σχετικής ψηφοφορίας τόσο από την Κριτική Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων, όσο και από το καταναλωτικό κοινό µέσω Έρευνας Κοινής Γνώµης.  

Ο Γιώργος Ι. Νιάρχος, Strategic Business Development Director της Media Strom, δήλωσε: «Πρόκειται για µία
τιµητική διάκριση και όλοι εµείς στη Media Strom είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το καταναλωτικό κοινό
µας επιλέγει τόσα χρόνια και µας έχει δώσει ηγετική θέση στην αγορά. Είναι ευθύνη και ταυτόχρονα
δέσµευσή µας για τα επόµενα χρόνια ότι θα συνεχίσουµε να προσφέρουµε µοναδικής ποιότητας προϊόντα
και υπηρεσίες ύπνου.»

Για περισσότερα από 50 χρόνια, µε µία σειρά από καινοτοµίες, η Media Strom οδηγεί τις εξελίξεις στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, κάτι που την κατατάσσει στις κορυφαίες θέσεις τόσο στην αγορά της χώρας
µας όσο και στο εξωτερικό.
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Media Strom: Μεγάλη διάκριση στα Corporate Superbrands

Η Media Strom, η κορυφαία ελληνική εταιρεία στρωµατοποιίας, αναδείχθηκε ως µία από τις Κορυφαίες
Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα  για  τα  έτη 2018-2019 στη φετινή απονοµή των
βραβείων Corporate SuperbrandsGreece, που πραγµατοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.

Η Media Strom, ξεχώρισε ανάµεσα σε 1.500 υποψηφίους Εταιρικών Επωνυµιών, εκ των οποίων µόνο οι 259
αναγνωρίζονται ως CorporateSuperbrands 2018-2019 για  τη χώρα  µας. Η συγκεκριµένη διάκριση
αναδεικνύει την υψηλή τεχνογνωσία  και την πολυετή εµπειρία  της Media Strom, σε συνδυασµό µε
τη διαρκή εξέλιξη της εταιρείας, µε σκοπό να προσφέρει πάντα στον καταναλωτή καινοτόµα προϊόντα
απαράµιλλης ποιότητας, ώστε περισσότεροι από 3.000.000 άνθρωποι να ξυπνάνε µε χαµόγελο.  

Η επιλογή της εταιρείας και η ανάδειξή της ως µία  από τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες
είναι το αποτέλεσµα  σχετικής ψηφοφορίας τόσο από την Κριτική Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων, όσο και από το καταναλωτικό κοινό µέσω Έρευνας Κοινής Γνώµης.  

Ο Γιώργος Ι. Νιάρχος, Strategic Business Development Director της Media Strom, δήλωσε: «Πρόκειται για µία
τιµητική διάκριση και όλοι εµείς στη Media Strom είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το καταναλωτικό κοινό
µας επιλέγει τόσα χρόνια και µας έχει δώσει ηγετική θέση στην αγορά. Είναι ευθύνη και ταυτόχρονα
δέσµευσή µας για τα επόµενα χρόνια ότι θα συνεχίσουµε να προσφέρουµε µοναδικής ποιότητας προϊόντα
και υπηρεσίες ύπνου.»

Για περισσότερα από 50 χρόνια, µε µία σειρά από καινοτοµίες, η Media Stromοδηγεί τις εξελίξεις στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, κάτι που την κατατάσσει στις κορυφαίες θέσεις τόσο στην αγορά της χώρας
µας όσο και στο εξωτερικό.
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019
στην κατηγορία Φάρµακα απέσπασε η Bayer Ελλάς.

Η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην κατηγορία
«Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο
αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την αξιοπιστία των προϊόντων
της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα. 

Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων της Bayer
Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη διαρκή βελτίωση
της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράση
«Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να επιβραβεύσει τις
προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και
υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της
υψηλής απόδοσης»

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Εκδόσεις Ψυχογιός: Λαµπερή βραδιά για τα 40 χρόνια λειτουργίας
Σαράντα χρόνια επιτυχούς παρουσίας στο χώρο του βιβλίου συµπλήρωσαν οι εκδόσεις «Ψυχογιός» και
το γιόρτασαν µε µια συγκινητική και λαµπερή βραδιά στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα  Σταύρος
Νιάρχος.

Οι συνεργάτες του εκδοτικού οίκου είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και να θυµηθούν ή να
γνωρίσουν σηµαντικούς σταθµούς από την πορεία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ, όπως τα πρώτα 4 βιβλία που
εκδόθηκαν το 1979 και εγκαινίασαν τη σειρά ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τη δεκαετία του '80 ο
κατάλογος βιβλίων εµπλουτίζεται µε τον Μίχαελ Έντε (Η ΜΟΜΟ), τον Ρόαλντ Νταλ (ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ), τον Πάτρικ Ζίσκιντ (ΤΟ ΑΡΩΜΑ) και την Άστριντ Λίντγκρεν (ΠΙΠΗ ΦΑΚΙΔΟΜΥΤΗ). Αργότερα,
µεταξύ άλλων οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ υποδέχονται τον Ναγκίµπ Μαχφούζ, τον Ευγένιο Τριβιζά, τον Σαλµάν
Ρούσντι, την Αρουντάτι Ρόι, την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, αλλά και τον Γιώργο Πολυράκη. Και καθώς τα χρόνια
περνούν, όλο και περισσότεροι συγγραφείς εµπιστεύονται τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, όπως ο Ουµπέρτο Έκο, η
Μάργκαρετ Άτγουντ, ο Χαρούκι Μουρακάµι, ο Καζούο Ισιγκούρο, o Tζόναθαν Φράνζεν ενώ µεγάλη
επιτυχία σηµειώνει ο εκδοτικός οίκος και στην ελληνική λογοτεχνία µε τον Κώστα Καρακάση, τον Θοδωρή
Παπαθεοδώρου, τη Μάρω Βαµβουνάκη, τη Λένα Μαντά, τον Γιάννη Καλπούζο και πολλούς άλλους. Επίσης,
το έργο του Αντώνη Σαµαράκη, του Νάνου Βαλαωρίτη, της Ρόζαµουντ Πίλτσερ, της Agatha Christie, του
Γκαµπριέλ Γκαρσία Μάρκες κυκλοφορεί πια από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ σε νέες µεταφράσεις.

Τέλος, φέτος εγκαινιάστηκε η Κλασική Σειρά µε 5 σηµαντικούς τίτλους από κορυφαίους µεταφραστές και
µε εξώφυλλα που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι επί 9 χρόνια οι Εκδόσεις
ΨΥΧΟΓΙΟΣ αποτελούν τον Νο 1 αγαπηµένο εκδοτικό οίκο των αναγνωστών σύµφωνα µε έρευνες της Metron
Analysis, ενώ έχουν τιµηθεί µε το Βραβείο Superbrands για το 2016 και 2018-2019.

Ακόµη, οι Εκδόσεις Ψυχογιός µοιράστηκαν µε τους καλεσµένους τους τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, που πραγµατοποιούν, ευχαριστώντας τους αναγνώστες, οι οποίοι, επιλέγοντας τα βιβλία τους,
τους δίνουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν µέρος των κερδών τους στο κοινωνικό σύνολο βοηθώντας
ευπαθείς οµάδες. Συγκινητική ήταν η οµιλία του ιδρυτή της εταιρείας κ. Θάνου Ψυχογιού, ο οποίος
αναφέρθηκε στην πορεία του, εξήρε τους συνεργάτες τους και, κλείνοντας τον λόγο του µε το µότο που
ασπάζεται, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ, παρέδωσε τη διεύθυνση των Εκδόσεων στα τρία του παιδιά, Χάρη,
Νίκο και Πένυ, που εξ απαλών ονύχων είναι ενεργά µέλη του εκδοτικού οίκου.
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Διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η επιτυχηµένη πορεία της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ως κορυφαία εταιρία στην παροχή καινοτόµων τεχνολογικών
λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας,  λειτουργικότητας και ασφάλειας, συνεχίζεται και αναγνωρίζεται µέσω
της διάκρισής της στα φετινά Corporate Superbrands Greece.

Συγκεκριµένα,  η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε µεταξύ 1500 υποψηφίων εταιριών και αναδείχθηκε πρώτη στην
κατηγορία «Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη –Φωτισµός» για την περίοδο 2018-2019.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτήν τιµήθηκαν κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Στόχο του θεσµού αποτελεί η
αναγνώριση και επιβράβευση των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών µαρκών, προϊόντων,
υπηρεσιών και παραγωγών και η ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δηµιουργία και τοποθέτηση στην
αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να κερδίζουν την
εµπιστοσύνη τους.

Η διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στο διεθνή θεσµό, που διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα µας, επισφραγίζει
τη δυναµική εξέλιξη της εταιρίας στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και του φωτισµού. Η
ΚΑΥΚΑΣ βαθµολογήθηκε και εν συνεχεία αναδείχτηκε πρώτη µεταξύ 6 άλλων εταιριών της κατηγορίας
“Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη –Φωτισµός” από Κριτική Επιτροπή ειδικών της αγοράς καθώς και από
ψηφοφορία του κοινού.

Η κα. Μαρίκα Λάµπρου, Managing Director της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή µας ως ένα
από τα κορυφαία brands στην Ελλάδα αποτελεί µεγάλη τιµή για την ΚΑΥΚΑΣ. Συνεχίζουµε δυναµικά,
γνωρίζοντας πως το έργο µας εκτιµάται από την αγορά, αλλά κυρίως από τους συνεργάτες και τους
πελάτες µας. Είµαστε υπερήφανοι για τη σπουδαία αυτή διάκριση, η οποία ενισχύει το όραµα της εταιρίας
µας για την παροχή άριστων τεχνολογικών λύσεων σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, λειτουργικότητας
και ασφάλειας για κάθε χώρο και εφαρµογή».
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Διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η επιτυχηµένη πορεία  της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ως κορυφαίας εταιρίας στην παροχή καινοτόµων
τεχνολογικών λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας,  λειτουργικότητας και ασφάλειας,
συνεχίζεται και αναγνωρίζεται µέσω της διάκρισής της στα  φετινά  Corporate Superbrands
Greece. Η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε µεταξύ 1500 υποψηφίων εταιριών και αναδείχθηκε πρώτη στην
κατηγορία  «Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη Φωτισµός» για  την περίοδο 2018-2019. 

Η επιτυχηµένη πορεία της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ως κορυφαίας εταιρίας στην παροχή καινοτόµων τεχνολογικών
λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας,  λειτουργικότητας και ασφάλειας, συνεχίζεται και αναγνωρίζεται µέσω
της διάκρισής της στα φετινά Corporate Superbrands Greece.

Συγκεκριµένα,  η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε µεταξύ 1500 υποψηφίων εταιριών και αναδείχθηκε πρώτη στην
κατηγορία «Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -Φωτισµός» για την περίοδο 2018-2019. 

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτήν τιµήθηκαν κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Στόχο του θεσµού αποτελεί η
αναγνώριση και επιβράβευση των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών µαρκών, προϊόντων,
υπηρεσιών και παραγωγών και η ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δηµιουργία και τοποθέτηση στην
αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να κερδίζουν την
εµπιστοσύνη τους. 

Η διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στο διεθνή θεσµό, που διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα µας, επισφραγίζει
τη δυναµική εξέλιξη της εταιρίας στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και του φωτισµού. Η
ΚΑΥΚΑΣ βαθµολογήθηκε και εν συνεχεία αναδείχτηκε πρώτη µεταξύ 6 άλλων εταιριών της κατηγορίας “
Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -Φωτισµός” από Κριτική Επιτροπή ειδικών της αγοράς καθώς και από
ψηφοφορία του κοινού. 

Η κα. Μαρίκα Λάµπρου, Managing Director της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή µας ως ένα
από τα κορυφαία brands στην Ελλάδα αποτελεί µεγάλη τιµή για την ΚΑΥΚΑΣ. Συνεχίζουµε δυναµικά,
γνωρίζοντας πως το έργο µας εκτιµάται από την αγορά, αλλά κυρίως από τους συνεργάτες και τους
πελάτες µας. Είµαστε υπερήφανοι για τη σπουδαία αυτή διάκριση, η οποία ενισχύει το όραµα της εταιρίας
µας για την παροχή άριστων τεχνολογικών λύσεων σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, λειτουργικότητας
και ασφάλειας για κάθε χώρο και εφαρµογή». 
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Η ICAP διακρίθηκε στα κορυφαία Corporate Superbrands
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Η ICAP διακρίθηκε στα κορυφαία Corporate Superbrands

10.06.2019 Διάδοση

Η ICAP CORPORATE SUPERBRAND 2019
Πρώτη στην κατηγορία «Σύµβουλοι Επιχειρήσεων», για τρίτη φορά.

Η ICAP διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή φορά, ως ένα από τα κορυφαία Corporate SUPERBRANDS στην
Ελλάδα (2019), αναδείχθηκε δε και πάλι πρώτη στην ευρύτερη Κατηγορία «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες»,
όπως το 2017 και το 2012 στο πλαίσιο της επίσημης τελετής, στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία
περισσοτέρων των 300 Ανωτάτων Στελεχών. 

Πρόκειται για μια κορυφαία διάκριση, από τον ομώνυμο διεθνώς καταξιωμένο Θεσμό Branding, που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες και είχε στόχο να αναδείξει ανάμεσα από 1.500 εταιρικές επωνυμίες τις
ηγέτιδες εταιρίες, αφενός μετά από βαθμολογία της κριτικής επιτροπής και αφετέρου μετά από
δηµοσκόπηση προς το καταναλωτικό κοινό, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Αναγνωσιµότητα Επωνυµίας & Δύναµη Φήµης, 
β) Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια, 
γ) Ποιότητα, τιµή, ασφάλεια, προϊόντων/υπηρεσιών και 
δ) Εταιρική Υπευθυνότητα.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ΙCAP, παρέλαβε
το βραβείο και δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που για τέταρτη συνεχή χρονιά η ICAP
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως SUPERBRAND, και μάλιστα ως πρώτη (1η) στην ευρύτερη
κατηγορία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Η διπλή αυτή διάκριση, λαμβάνει μεγαλύτερη αξία από το
γεγονός ότι το brand της ICAP  που ιδρύθηκε πριν από 55 χρόνια, προηγείται στην αναγνωρισιμότητα
και εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου, από σημαντικές διεθνείς εταιρείες με παγκόσμιας
εμβέλειας brands. Οι εταιρείες ICAP έχουν επιτύχει ταχεία και πολλαπλή πρόοδο τα τελευταία χρόνια
και φέτος στοχεύουμε συνολικά, σε Έσοδα €100 εκατ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους
1.100 εργαζομένους μας για τις πολλές μας επιτυχίες αλλά και την προσήλωσή τους στο στόχο μας, να
παρέχουμε αξιόπιστες και υψηλής αξίας λύσεις στους πελάτες μας, αλλά και για την δέσμευσή τους
για την υλοποίηση της πολιτικής µας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».
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Διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η επιτυχηµένη πορεία της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ως κορυφαίας εταιρίας στην παροχή καινοτόµων τεχνολογικών
λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας,  λειτουργικότητας και ασφάλειας, συνεχίζεται και αναγνωρίζεται µέσω
της διάκρισής της στα φετινά Corporate Superbrands Greece.

Συγκεκριµένα,  η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε µεταξύ 1500 υποψηφίων εταιριών και αναδείχθηκε πρώτη στην
κατηγορία «Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -Φωτισµός» για την περίοδο 2018-2019. 

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτήν τιµήθηκαν κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Στόχο του θεσµού αποτελεί η
αναγνώριση και επιβράβευση των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών µαρκών, προϊόντων,
υπηρεσιών και παραγωγών και η ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δηµιουργία και τοποθέτηση στην
αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να κερδίζουν την
εµπιστοσύνη τους. 

Η διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στο διεθνή θεσµό, που διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα µας, επισφραγίζει
τη δυναµική εξέλιξη της εταιρίας στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και του φωτισµού. Η
ΚΑΥΚΑΣ βαθµολογήθηκε και εν συνεχεία αναδείχτηκε πρώτη µεταξύ 6 άλλων εταιριών της κατηγορίας “
Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -Φωτισµός” από Κριτική Επιτροπή ειδικών της αγοράς καθώς και από
ψηφοφορία του κοινού. 

Η κα. Μαρίκα Λάµπρου, Managing Director της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή µας ως ένα
από τα κορυφαία brands στην Ελλάδα αποτελεί µεγάλη τιµή για την ΚΑΥΚΑΣ. Συνεχίζουµε δυναµικά,
γνωρίζοντας πως το έργο µας εκτιµάται από την αγορά, αλλά κυρίως από τους συνεργάτες και τους
πελάτες µας. Είµαστε υπερήφανοι για τη σπουδαία αυτή διάκριση, η οποία ενισχύει το όραµα της εταιρίας
µας για την παροχή άριστων τεχνολογικών λύσεων σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, λειτουργικότητας
και ασφάλειας για κάθε χώρο και εφαρµογή». 
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B2Green Διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η επιτυχηµένη πορεία της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ως κορυφαία εταιρία στην παροχή καινοτόµων τεχνολογικών
λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας,  λειτουργικότητας και ασφάλειας, συνεχίζεται και αναγνωρίζεται µέσω
της διάκρισής της στα φετινά Corporate Superbrands Greece.

Συγκεκριµένα,  η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε µεταξύ 1500 υποψηφίων εταιριών και αναδείχθηκε πρώτη στην
κατηγορία «Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη –Φωτισµός» για την περίοδο 2018-2019.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτήν τιµήθηκαν κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Στόχο του θεσµού αποτελεί η
αναγνώριση και επιβράβευση των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών µαρκών, προϊόντων,
υπηρεσιών και παραγωγών και η ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δηµιουργία και τοποθέτηση στην
αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να κερδίζουν την
εµπιστοσύνη τους.

Η διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στο διεθνή θεσµό, που διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα µας, επισφραγίζει
τη δυναµική εξέλιξη της εταιρίας στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και του φωτισµού. Η
ΚΑΥΚΑΣ βαθµολογήθηκε και εν συνεχεία αναδείχτηκε πρώτη µεταξύ 6 άλλων εταιριών της κατηγορίας
“Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη –Φωτισµός” από Κριτική Επιτροπή ειδικών της αγοράς καθώς και από
ψηφοφορία του κοινού.

Η κα. Μαρίκα Λάµπρου, Managing Director της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή µας ως ένα
από τα κορυφαία brands στην Ελλάδα αποτελεί µεγάλη τιµή για την ΚΑΥΚΑΣ. Συνεχίζουµε δυναµικά,
γνωρίζοντας πως το έργο µας εκτιµάται από την αγορά, αλλά κυρίως από τους συνεργάτες και τους
πελάτες µας. Είµαστε υπερήφανοι για τη σπουδαία αυτή διάκριση, η οποία ενισχύει το όραµα της
εταιρίας µας για την παροχή άριστων τεχνολογικών λύσεων σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας,
λειτουργικότητας και ασφάλειας για κάθε χώρο και εφαρµογή».
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11/6/2019 Διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η επιτυχηµένη πορεία της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ως κορυφαία εταιρία στην παροχή καινοτόµων τεχνολογικών
λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας, λειτουργικότητας και ασφάλειας, συνεχίζεται και αναγνωρίζεται µέσω
της διάκρισής της στα φετινά Corporate Superbrands Greece.

Συγκεκριµένα,  η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε µεταξύ 1500 υποψηφίων εταιριών και αναδείχθηκε πρώτη
στην κατηγορία  «Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη –Φωτισµός» για  την περίοδο 2018-2019.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτήν τιµήθηκαν κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Στόχο του θεσµού αποτελεί η
αναγνώριση και επιβράβευση των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών µαρκών, προϊόντων,
υπηρεσιών και παραγωγών και η ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δηµιουργία και τοποθέτηση στην
αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να κερδίζουν την
εµπιστοσύνη τους.

Η διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στο διεθνή θεσµό, που διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα µας, επισφραγίζει
τη δυναµική εξέλιξη της εταιρίας στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και του φωτισµού. Η
ΚΑΥΚΑΣ βαθµολογήθηκε και εν συνεχεία αναδείχτηκε πρώτη µεταξύ 6 άλλων εταιριών της κατηγορίας
“Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη –Φωτισµός” από Κριτική Επιτροπή ειδικών της αγοράς καθώς και από
ψηφοφορία του κοινού.

Η κα . Μαρίκα  Λάµπρου, Managing Director της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή
µας ως ένα από τα κορυφαία brands στην Ελλάδα αποτελεί µεγάλη τιµή για την ΚΑΥΚΑΣ.
Συνεχίζουµε δυναµικά, γνωρίζοντας πως το έργο µας εκτιµάται από την αγορά, αλλά κυρίως
από τους συνεργάτες και τους πελάτες µας. Είµαστε υπερήφανοι για τη σπουδαία αυτή
διάκριση, η οποία ενισχύει το όραµα της εταιρίας µας για την παροχή άριστων τεχνολογικών
λύσεων σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, λειτουργικότητας και ασφάλειας για κάθε χώρο
και εφαρµογή».
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς.

Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως «Corporate Superbrand 2018 - 2019»
στην κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της
ρόλο στον κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την
αξιοπιστία των προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική
υπευθυνότητα.

Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια  Μουσαβερέ, Διευθύντρια  Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
της Bayer Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη
διαρκή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται
στη φράση «Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να
επιβραβεύσει τις προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες
των προϊόντων και υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της
αειφόρου ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης».

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η επιτυχηµένη πορεία της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ως κορυφαία εταιρία στην παροχή καινοτόµων τεχνολογικών
λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας, λειτουργικότητας και ασφάλειας, συνεχίζεται και αναγνωρίζεται µέσω
της διάκρισής της στα φετινά Corporate Superbrands Greece. Συγκεκριµένα, η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε µεταξύ
1500 υποψηφίων εταιριών και αναδείχθηκε πρώτη στην κατηγορία "Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη -
Φωτισµός" για την περίοδο 2018-2019. Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece
2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτήν τιµήθηκαν
κορυφαίες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Στόχο του
θεσµού αποτελεί η αναγνώριση και επιβράβευση των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών
µαρκών, προϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγών και η ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δηµιουργία και
τοποθέτηση στην αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των...
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019
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Διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στα Corporate Superbrands 2018 - 2019

Η επιτυχημένη πορεία της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ως κορυφαία εταιρία στην παροχή καινοτόμων τεχνολογικών
λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, λειτουργικότητας και ασφάλειας, συνεχίζεται και αναγνωρίζεται μέσω
της διάκρισής της στα φετινά Corporate Superbrands Greece.

Συγκεκριμένα, η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε μεταξύ 1500 υποψηφίων εταιριών και αναδείχθηκε πρώτη στην
κατηγορία «Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη –Φωτισµός» για την περίοδο 2018-2019.

Η εκδήλωση απονομής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτήν τιμήθηκαν κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Στόχο του θεσμού αποτελεί η
αναγνώριση και επιβράβευση των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών μαρκών, προϊόντων,
υπηρεσιών και παραγωγών και η ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δημιουργία και τοποθέτηση στην
αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να κερδίζουν την
εµπιστοσύνη τους.

Η διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στο διεθνή θεσμό, που διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα μας, επισφραγίζει
τη δυναμική εξέλιξη της εταιρίας στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του φωτισμού. Η
ΚΑΥΚΑΣ βαθμολογήθηκε και εν συνεχεία αναδείχτηκε πρώτη μεταξύ 6 άλλων εταιριών της κατηγορίας
“Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη –Φωτισμός” από Κριτική Επιτροπή ειδικών της αγοράς καθώς και από
ψηφοφορία του κοινού.

Η κα. Μαρίκα Λάμπρου, Managing Director της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή μας ως ένα
από τα κορυφαία brands στην Ελλάδα αποτελεί μεγάλη τιμή για την ΚΑΥΚΑΣ. Συνεχίζουμε δυναμικά,
γνωρίζοντας πως το έργο μας εκτιμάται από την αγορά, αλλά κυρίως από τους συνεργάτες και τους
πελάτες μας. Είμαστε υπερήφανοι για τη σπουδαία αυτή διάκριση, η οποία ενισχύει το όραμα της εταιρίας
μας για την παροχή άριστων τεχνολογικών λύσεων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, λειτουργικότητας
και ασφάλειας για κάθε χώρο και εφαρµογή».
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς.

Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως «Corporate Superbrand 2018 - 2019»
στην κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της
ρόλο στον κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την
αξιοπιστία των προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική
υπευθυνότητα.

Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια  Μουσαβερέ, Διευθύντρια  Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
της Bayer Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη
διαρκή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται
στη φράση «Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να
επιβραβεύσει τις προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες
των προϊόντων και υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της
αειφόρου ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης».

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Κορυφαία διάκριση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece

Την κορυφαία διάκριση της κατηγορίας «Φάρµακα» απέσπασε η Bayer Ελλάς στα φετινά Corporate
Superbrands Greece 2018-2019. Τo βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και
Δηµοσίων Σχέσεων της Bayer Ελλάς.

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου:

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βράβευση της Bayer Ελλάς στα

Corporate Superbrands Greece 2018-2019

Απέσπασε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία «Φάρµακα»

Πέµπτη, 10 Ιουνίου 2019: Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019
στην κατηγορία Φάρµακα  απέσπασε η Bayer Ελλάς.

 

Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019”
στην κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της
ρόλο στον κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την
αξιοπιστία των προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική
υπευθυνότητα. 

 

Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια  Μουσαβερέ, Διευθύντρια  Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
της Bayer Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη
διαρκή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται
στη φράση «Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να
επιβραβεύσει τις προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες
των προϊόντων και υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της
αειφόρου ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης»

 

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

 

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς. 

Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως Corporate Superbrand 2018 - 2019 στην
κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον
κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την αξιοπιστία των
προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.  

Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων της Bayer
Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη διαρκή βελτίωση
της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράση
«Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να επιβραβεύσει τις
προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και
υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της
υψηλής απόδοσης».

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης,
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες. 

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στα Corporate Superbrands 2018-2019
Διάκριση στα φετινά «Corporate Superbrands Greece» απέσπασε η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
Διάκριση στα  φετινά  «Corporate Superbrands Greece» απέσπασε η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., σε µια
αναγνώριση της επιτυχηµένης πορείας της ως κορυφαίας εταιρίας στην παροχή
καινοτόµων τεχνολογικών λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας, λειτουργικότητας και
ασφάλειας.
Συγκεκριµένα, η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε µεταξύ 1500 υποψηφίων εταιριών και αναδείχθηκε πρώτη στην
κατηγορία «Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη –Φωτισµός» για την περίοδο 2018-2019. 
Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
Σε αυτήν τιµήθηκαν κορυφαίες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της
οικονοµίας. 
Στόχο του θεσµού αποτελεί η αναγνώριση και επιβράβευση των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και
ιστορικών µαρκών, προϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγών και η ενθάρρυνση των τελευταίων για τη
δηµιουργία και τοποθέτηση στην αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των
καταναλωτών και να κερδίζουν την εµπιστοσύνη τους. 
Η διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στο διεθνή θεσµό, που διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα µας, επισφραγίζει
τη δυναµική εξέλιξη της εταιρίας στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και του φωτισµού. 
Η ΚΑΥΚΑΣ βαθµολογήθηκε και εν συνεχεία αναδείχτηκε πρώτη µεταξύ 6 άλλων εταιριών της κατηγορίας
“Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη –Φωτισµός” από Κριτική Επιτροπή ειδικών της αγοράς καθώς και από
ψηφοφορία του κοινού. 
Η κα. Μαρίκα Λάµπρου, Managing Director της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή µας ως ένα
από τα κορυφαία brands στην Ελλάδα αποτελεί µεγάλη τιµή για την ΚΑΥΚΑΣ. 
Συνεχίζουµε δυναµικά, γνωρίζοντας πως το έργο µας εκτιµάται από την αγορά, αλλά κυρίως από τους
συνεργάτες και τους πελάτες µας. 
Είµαστε υπερήφανοι για τη σπουδαία αυτή διάκριση, η οποία ενισχύει το όραµα της εταιρίας µας για την
παροχή άριστων τεχνολογικών λύσεων σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, λειτουργικότητας και
ασφάλειας για κάθε χώρο και εφαρµογή». 
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Διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η επιτυχηµένη πορεία της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ως κορυφαία εταιρία στην παροχή καινοτόµων τεχνολογικών
λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας, λειτουργικότητας και ασφάλειας, συνεχίζεται και αναγνωρίζεται µέσω
της διάκρισής της στα φετινά Corporate Superbrands Greece.

Συγκεκριµένα, η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε µεταξύ 1500 υποψηφίων εταιριών και αναδείχθηκε πρώτη στην
κατηγορία «Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη –Φωτισµός» για την περίοδο 2018-2019.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτήν τιµήθηκαν κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Στόχο του θεσµού αποτελεί η
αναγνώριση και επιβράβευση των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών µαρκών, προϊόντων,
υπηρεσιών και παραγωγών και η ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δηµιουργία και τοποθέτηση στην
αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να κερδίζουν την
εµπιστοσύνη τους.

Η διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στο διεθνή θεσµό, που διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα µας, επισφραγίζει
τη δυναµική εξέλιξη της εταιρίας στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και του φωτισµού. Η
ΚΑΥΚΑΣ βαθµολογήθηκε και εν συνεχεία αναδείχτηκε πρώτη µεταξύ 6 άλλων εταιριών της κατηγορίας
“Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη –Φωτισµός” από Κριτική Επιτροπή ειδικών της αγοράς καθώς και από
ψηφοφορία του κοινού.

Η κα. Μαρίκα Λάµπρου, Managing Director της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή µας ως ένα
από τα κορυφαία brands στην Ελλάδα αποτελεί µεγάλη τιµή για την ΚΑΥΚΑΣ. Συνεχίζουµε δυναµικά,
γνωρίζοντας πως το έργο µας εκτιµάται από την αγορά, αλλά κυρίως από τους συνεργάτες και τους
πελάτες µας. Είµαστε υπερήφανοι για τη σπουδαία αυτή διάκριση, η οποία ενισχύει το όραµα της εταιρίας
µας για την παροχή άριστων τεχνολογικών λύσεων σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, λειτουργικότητας
και ασφάλειας για κάθε χώρο και εφαρµογή».
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Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» ανάµεσα στα Superbrands

Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» διακρίθηκαν µε τον τίτλο του «Corporate Superbrand 2018-2019» στην τελετή
απονοµής του οµώνυµου θεσµού που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.

Το βραβείο των «Καθηµερινών Εκδόσεων» παρέλαβε ο νέος Chief Business Officer του οµίλου, Δηµήτρης
Παπαλεξόπουλος. Σε δήλωσή του αναφέρει: «Το 2019 είναι µια ξεχωριστή χρονιά για τις “Καθηµερινές
Εκδόσεις” καθώς το πιο ιστορικό brand του οµίλου -η εφηµερίδα Καθηµερινή- συµπληρώνει 100 χρόνια
κυκλοφορίας στον στίβο της έγκυρης δηµοσιογραφίας.

Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον οι “Καθηµερινές Εκδόσεις” συνεχίζουν να επενδύουν σε ποιοτικά
εκδοτικά προϊόντα, έντυπα και ψηφιακά, ενώ παραµένουν ο πιο εξωστρεφής εκδοτικός όµιλος έχοντας
συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε τους “The New York Times International” για την αγγλική έκδοση της
Καθηµερινής, µε την “Conde Nast International” για τη Vogue και µε την “Disney”για τις περιοδικές της
εκδόσεις».

http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&arId=73679
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Διάκριση της Bayer Hellas από την Corporate Superbrands Greece
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς.

 

Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 – 2019”
στην κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της
ρόλο στον κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την
αξιοπιστία των προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική
υπευθυνότητα.

 

Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια  Μουσαβερέ, Διευθύντρια  Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
της Bayer Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη
διαρκή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται
στη φράση «Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να
επιβραβεύσει τις προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες
των προϊόντων και υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της
αειφόρου ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης»

 

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

 

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Η Piscines Ideales και πάλι Superbrand !!!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Η Piscines Ideales αναδείχθηκε για  5η φορά  Κορυφαία  Εταιρική Επωνυµία  στην Ελλάδα  –
Corporate Superbrand στα  πλαίσια  του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, που
πραγµατοποιείται στη χώρα  µας για  6η φορά!

Η διάκριση της Piscines Ideales, ως Superbrand Greece στην κατηγορία «Construction-Real Estate
Development», έγινε ανάµεσα σε 1.500 εταιρίες µετά από έρευνα κοινής γνώµης Καταναλωτών της εταιρίας
Marc και αξιολόγηση από διακεκριµένη Κριτική Επιτροπή.

Η Τελετή Απονοµής των Βραβείων Superbrands Greece 2018-2019, πραγµατοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου
2019 στο κατάµεστο Μέγαρο Μουσικής και ήταν µια λαµπερή γιορτή αφιερωµένη στο «επιχειρείν».

Στην κατηγορία «Construction-Real Estate Development» βραβεύτηκαν επίσης οι εταιρίες Lamda Development,
Terna, Grivalia Properties, NBG Pangea, Dimand και Reds.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Ideales κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης σηµείωσε: «Δεσµευόµαστε να
συνεχίσουµε δυναµικά στον δρόµο που χάραξε ο µέντορας και πατέρας µου Στέλιος Σταυρίδης. Να
συνεχίσουµε να σας προσφέρουµε ασυναγώνιστες λύσεις, όπως κάνουµε 30 χρόνια τώρα, µε αποτέλεσµα
να απολαµβάνουµε την έµπρακτη επιβράβευσή σας για την µακροχρόνια αξία και συνέπεια, την εταιρική
υπευθυνότητα και τη δέσµευσή µας σε µοντέρνα υλικά και εξελιγµένες υπηρεσίες που στοχεύουν
πρωταρχικά στην υπέρβαση των προσδοκιών σας».
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Bayer:Βράβευση στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς.

Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 – 2019” στην
κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον
κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την αξιοπιστία των
προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.

Τα βραβείο παρέλαβε η κα  Σόνια  Μουσαβερέ, Διευθύντρια  Επικοινωνίας και Δηµοσίων
Σχέσεων της Bayer Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της
στη διαρκή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που
συνοψίζεται στη φράση «Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται
να επιβραβεύσει τις προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες
των προϊόντων και υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου
ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης»

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» ανάµεσα στα Superbrands

Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» ανάµεσα στα
Superbrands
Media

Οι «Καθηµερινές Εκδόσεις» διακρίθηκαν µε τον τίτλο του «Corporate Superbrand 2018-2019» στην τελετή
απονοµής του οµώνυµου θεσµού που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.

Δείτε περισσότερα: marketingweek.gr
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RAVENNA No1, και επίσηµα ένα ελληνικό superbrand! Βίντεο - [Laosnews.gr]

Ο θεσµός των Superbrands είναι παγκοσµίως ο πιο αναγνωρισµένος στον χώρο της επιχειρηµατικότητας,
στον οποίο αναδεικνύονται και επιβραβεύονται οι κορυφαίες εταιρείες ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα, για
το έτος 2018-2019, σε µια λαµπερή τελετή που διεξήχθη τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, βραβεύθηκε και η γνωστή εταιρεία RAVENNA ως µία από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες
στην Ελλάδα, ξεχωρίζοντας ανάµεσα σε περίπου 1500 καταξιωµένες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.
Η RAVENNA, µία σηµαντική και οικονοµικά σταθερή επιχείρηση στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών
υγιεινής, κατέχει ένα από τα µεγαλύτερα µερίδια στην αγορά, έχοντας επιπλέον κάνει άνοιγµα και στον
χώρο του επίπλου και του φωτισµού. Δ ιαθέτει τη µεγαλύτερη συλλογή σε ετοιµοπαράδοτα προϊόντα, που
καλύπτει από τις πιο απλές µέχρι και τις πιο εξειδικευµένες καταναλωτικές ανάγκες. Μετά το πρώτο
κατάστηµα του Σχηµαταρίου, αυτό της Θεσσαλονίκης και φυσικά το...

Laosnews.gr   ·    πριν από  14 λεπτά  ·    
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019
Απέσπασε την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία «Φάρµακα»

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς.

Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον
κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την αξιοπιστία των
προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.  

Το βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων της Bayer
Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη διαρκή βελτίωση
της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράση
«Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να επιβραβεύσει τις
προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και
υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της
υψηλής απόδοσης»

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα orporate Superbrands Greece 2018-2019. Απέσπασε
την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία «Φάρµακα»

 Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς. Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “ Corporate
Superbrand 2018 – 2019” στην κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον
πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια
σκηνή, την αξιοπιστία των προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική
υπευθυνότητα.  

Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων της Bayer
Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη διαρκή βελτίωση
της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράση
«Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να επιβραβεύσει τις
προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και
υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της
υψηλής απόδοσης».

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

https://analitis.gr/brabeysh-ths-bayer-ellas-sta-orporate-superbrands-greece-20182019-apespase-thn-ypshloterh-bathmologia-sthn-kathgoria-farmaka/
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Διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στα Corporate Superbrands  2018-2019

Η επιτυχηµένη πορεία της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ως κορυφαία εταιρία στην παροχή καινοτόµων τεχνολογικών
λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας,  λειτουργικότητας και ασφάλειας, συνεχίζεται και αναγνωρίζεται µέσω
της διάκρισής της στα φετινά Corporate Superbrands Greece.

Συγκεκριµένα,  η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε µεταξύ 1500 υποψηφίων εταιριών και αναδείχθηκε πρώτη στην
κατηγορία «Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη –Φωτισµός» για την περίοδο 2018-2019.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτήν τιµήθηκαν κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Στόχο του θεσµού αποτελεί η
αναγνώριση και επιβράβευση των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών µαρκών, προϊόντων,
υπηρεσιών και παραγωγών και η ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δηµιουργία και τοποθέτηση στην
αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να κερδίζουν την
εµπιστοσύνη τους.

Η διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στο διεθνή θεσµό, που διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα µας, επισφραγίζει
τη δυναµική εξέλιξη της εταιρίας στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και του φωτισµού. Η
ΚΑΥΚΑΣ βαθµολογήθηκε και εν συνεχεία αναδείχτηκε πρώτη µεταξύ 6 άλλων εταιριών της κατηγορίας
“Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη –Φωτισµός” από Κριτική Επιτροπή ειδικών της αγοράς καθώς και από
ψηφοφορία του κοινού.

Η κα. Μαρίκα Λάµπρου, Managing Director της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή µας ως ένα
από τα κορυφαία brands στην Ελλάδα αποτελεί µεγάλη τιµή για την ΚΑΥΚΑΣ. Συνεχίζουµε δυναµικά,
γνωρίζοντας πως το έργο µας εκτιµάται από την αγορά, αλλά κυρίως από τους συνεργάτες και τους
πελάτες µας. Είµαστε υπερήφανοι για τη σπουδαία αυτή διάκριση, η οποία ενισχύει το όραµα της
εταιρίας µας για την παροχή άριστων τεχνολογικών λύσεων σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας,
λειτουργικότητας και ασφάλειας για κάθε χώρο και εφαρµογή».  

https://www.movenews.gr/diakrish-thw-kaylas-sto-corporate-superbrands-2018-2019/
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα orporate Superbrands Greece 2018-2019. Απέσπασε
την υψηλότερη βαθµολογία στην κατηγορία «Φάρµακα»

 Την κορυφαία  διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία
Φάρµακα  απέσπασε η Bayer Ελλάς. Πιο αναλυτικά , η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη
βαθµολογία  ως “ Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην κατηγορία  «Φάρµακα», διάκριση που
έρχεται να  υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο αλλά  και την
αναγνωρισιµότητα  και φήµη του brand στην παγκόσµια  σκηνή, την αξιοπιστία  των
προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική
υπευθυνότητα .  

Τα  βραβείο παρέλαβε η κα  Σόνια  Μουσαβερέ, Διευθύντρια  Επικοινωνίας και Δηµοσίων
Σχέσεων της Bayer Ελλάς η οποία  δήλωσε σχετικά  «Στην Bayer προτεραιότητα  αποτελεί η
συµβολή της στη διαρκή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων µέσα  από τα  προϊόντα  της,
προτεραιότητα  που συνοψίζεται στη φράση «Επιστήµη για  µια  καλύτερη ζωή». Η
αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να  επιβραβεύσει τις προσπάθειές µας, αφού
αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και υπηρεσιών
µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου ανάπτυξης και
της υψηλής απόδοσης».

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης
κοινής γνώµης που διενήργησε η εταιρεία  ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα  1.000 ατόµων ηλικίας
από 20-65 ετών µετά  από αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα , σε 37
διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

http://www.amna.gr/feeds/logosupload.php?id=368316
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Διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η επιτυχηµένη πορεία της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ως κορυφαία εταιρία στην παροχή καινοτόµων τεχνολογικών
λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας,  λειτουργικότητας και ασφάλειας, συνεχίζεται και αναγνωρίζεται µέσω
της διάκρισής της στα φετινά Corporate Superbrands Greece.

Συγκεκριµένα,  η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε µεταξύ 1500 υποψηφίων εταιριών και αναδείχθηκε πρώτη στην
κατηγορία «Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη –Φωτισµός» για την περίοδο 2018-2019.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτήν τιµήθηκαν κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας, σε όλο το φάσµα της οικονοµίας. Στόχο του θεσµού αποτελεί η
αναγνώριση και επιβράβευση των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών µαρκών, προϊόντων,
υπηρεσιών και παραγωγών και η ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δηµιουργία και τοποθέτηση στην
αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να κερδίζουν την
εµπιστοσύνη τους.

Η διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στο διεθνή θεσµό, που διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα µας, επισφραγίζει
τη δυναµική εξέλιξη της εταιρίας στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και του φωτισµού. Η
ΚΑΥΚΑΣ βαθµολογήθηκε και εν συνεχεία αναδείχτηκε πρώτη µεταξύ 6 άλλων εταιριών της κατηγορίας
“Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη –Φωτισµός” από Κριτική Επιτροπή ειδικών της αγοράς καθώς και από
ψηφοφορία του κοινού.

Η κα. Μαρίκα Λάµπρου, Managing Director της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή µας ως ένα
από τα κορυφαία brands στην Ελλάδα αποτελεί µεγάλη τιµή για την ΚΑΥΚΑΣ. Συνεχίζουµε δυναµικά,
γνωρίζοντας πως το έργο µας εκτιµάται από την αγορά, αλλά κυρίως από τους συνεργάτες και τους
πελάτες µας. Είµαστε υπερήφανοι για τη σπουδαία αυτή διάκριση, η οποία ενισχύει το όραµα της
εταιρίας µας για την παροχή άριστων τεχνολογικών λύσεων σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας,
λειτουργικότητας και ασφάλειας για κάθε χώρο και εφαρµογή».

Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για να το µοιραστείτε στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
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Η NAK SHOES βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά στον διαγωνισµό
Corporate Superbrands 2018-2019

Τα αποτελέσµατα προέκυψαν έπειτα από σχετική
ψηφοφορία, τόσο από µια κριτική επιτροπή
εµπειρογνωµόνων, όσο και από το κοινό
Με το βραβείο Corporate Superbrands 2018-2019, διακρίθηκε η NAK SHOES για δεύτερη συνεχόµενη φορά
στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα, 3 Ioυνίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο
πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα για πέµπτη φορά.

Ως Corporate Superbrands αναδείχθηκαν οι 7 εταιρικές επωνυµίες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη
συνολική βαθµολογία στην κατηγορία τους. Τα αποτελέσµατα προέκυψαν έπειτα από σχετική ψηφοφορία,
τόσο από µια κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων, όσο και από το κοινό, που αξιολόγησαν τις εταιρικές
επωνυµίες µέσω σχετικής δηµοσκόπησης, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc. Το βραβείο παρέλαβε η
Marketing Director της εταιρείας, Ειρήνη Παρσά.

 

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα επωνυµίας και δύναµη φήµης, η αξιοπιστία και
µακροχρόνια συνέπεια και η εταιρική υπευθυνότητα στους τοµείς:

 

 

 

Τα Superbrands είναι διεθνής οργανισµός που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995. Σήµερα εκπροσωπείται σε 91
χώρες ανά τον κόσµο και έχει αναγνωρίσει περισσότερες από 15.000 εταιρίες ως πρωτοπόρες στον τοµέα
τους. Στην Ελλάδα, ο διαγωνισµός διενεργείται από το 2005.

https://www.lifo.gr/market/marketnews/240698/i-nak-shoes-vraveytike-gia-deyteri-synexomeni-fora-ston-diagonismo-corporate-superbrands-2018-2019
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Η NAK SHOES βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόµενη φορά στον διαγωνισµό
Corporate Superbrands 2018-2019

Με το βραβείο Corporate Superbrands 2018-2019, διακρίθηκε η NAK SHOES για δεύτερη συνεχόµενη φορά
στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα, 3 Ioυνίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που πραγµατοποιείται
στην Ελλάδα για πέµπτη φορά.  

Ως Corporate Superbrands αναδείχθηκαν οι 7 εταιρικές επωνυµίες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη
συνολική βαθµολογία στην κατηγορία τους. Τα αποτελέσµατα προέκυψαν έπειτα από σχετική ψηφοφορία,
τόσο από µια κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων, όσο και από το κοινό, που αξιολόγησαν τις εταιρικές
επωνυµίες µέσω σχετικής δηµοσκόπησης, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc. Το βραβείο παρέλαβε η
Marketing Director της εταιρείας, Ειρήνη Παρσά.

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα επωνυµίας και δύναµη φήµης, η αξιοπιστία και
µακροχρόνια συνέπεια και η εταιρική υπευθυνότητα στους τοµείς:

Αγορά (Ποιότητα, Τιµή Προϊόντος, Υπηρεσίες

Εργασιακές Σχέσεις (Σύννοµη και Διάφανη Λειτουργία, Κλίµα και Πρακτικές)

Κοινωνία (Πολιτισµικές και Κοινωνικές Πρωτοβουλίες)

Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Τα Superbrands είναι διεθνής οργανισµός που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1995. Σήµερα εκπροσωπείται σε 91
χώρες ανά τον κόσµο και έχει αναγνωρίσει περισσότερες από 15.000 εταιρίες ως πρωτοπόρες στον τοµέα
τους. Στην Ελλάδα, ο διαγωνισµός διενεργείται από το 2005.

https://jenny.gr/update/whats-new/357668/i-nak-shoes-vraveytike-gia-deyteri-synehomeni-fora-ston-diagonismo-corporate
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Το ΖΑΓΟΡΙ διακρίνεται για 2η φορά ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην
Ελλάδα»

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ,
βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία για το 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία
Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαµβάνει το
σηµαντικό τίτλο “Greece’s Corporate
Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη
συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως
το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο
του. Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ
βραβεύτηκε από το θεσµό των
SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιµότητά του
στην...
ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την
ευθύνη του προς τους καταναλωτές. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της
εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά

Γεράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE. Τα Superbrands στην Ελλάδα
διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες, που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως «Corporate Superbrand
20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από
ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε µέσω της εταιρείας
έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η
δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα.

 

https://epirusgate.blogspot.com/2019/06/2_58.html


https://epirusgate.blogspot.com/

 Publication date: 11/06/2019 16:19

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://epirusgate.blogspot.com/2019/06/2_58.html

 
Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ,
βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία για το 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία
Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαµβάνει το
σηµαντικό τίτλο “Greece’s Corporate
Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη
συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως
το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο
του. Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ
βραβεύτηκε από το θεσµό των
SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιµότητά του
στην...
ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την
ευθύνη του προς τους καταναλωτές. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της
εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά

Γεράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE. Τα Superbrands στην Ελλάδα
διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες, που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως «Corporate Superbrand
20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από
ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε µέσω της εταιρείας
έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η
δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα.

https://epirusgate.blogspot.com/2019/06/2_58.html
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019
ΚΕΙΜΕΝΟ: FORTUNEGREECE.COM

Η εταιρεία έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως «Corporate Superbrand 2018-2019» στην κατηγορία
«Φάρµακα».

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς. Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “ Corporate
Superbrand 2018 – 2019” στην κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον
πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο, αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια
σκηνή, την αξιοπιστία των προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική
υπευθυνότητα.

Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων της Bayer
Ελλάς, η οποία δήλωσε σχετικά:  «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη διαρκή βελτίωση
της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράση
“Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή”. Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να επιβραβεύσει τις
προσπάθειές µας, αφού αποτελεί τη µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και
υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της
υψηλής απόδοσης».

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών, µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα στον
ιστορικό διαγωνισµό των Superbrands

Η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη
πορεία της
Η Λουξ διακρίθηκε για  ακόµα  µια  χρονιά  στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate
Superbrands Greece 2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα  3 Ιουνίου στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην
Ελλάδα .
Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε αξιόλογα
ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια διαδικασία
ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες καταναλωτές. 
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.
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Το ΖΑΓΟΡΙ διακρίνεται για 2η φορά ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην
Ελλάδα»

Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ,
βραβεύτηκε ως η Κορυφαία Εταιρική
Επωνυµία για το 2018-2019, µε την
υψηλότερη βαθµολογία, στην κατηγορία
Μη Αλκοολούχα Ποτά. Λαµβάνει το
σηµαντικό τίτλο “Greece’s Corporate
Superbrand 2018 - 2019” για δεύτερη
συνεχόµενη φορά και αναδεικνύεται ως
το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο
του. Το φυσικό µεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ
βραβεύτηκε από το θεσµό των
SUPERBRANDS GREECE 2018 - 2019
πιστοποιώντας την αναγνωρισιµότητά του
στην...
ελληνική αγορά, τη συνέπεια και την
ευθύνη του προς τους καταναλωτές. Το
βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της
εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος από τον κ. Θωµά

Γεράκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας MARC AE. Τα Superbrands στην Ελλάδα
διενεργούνται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες, που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Για την τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ ως «Corporate Superbrand
20198-2019», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολόγησης και ψηφοφορία. Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από
ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε µέσω της εταιρείας
έρευνας αγοράς Marc. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η
δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα.
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα στον
ιστορικό διαγωνισµό των Superbrands

Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands
Greece 2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
κατακτώντας τον τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως
κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε
αξιόλογα ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια
διαδικασία ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες
καταναλωτές.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018 - 2019
YH Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως Corporate Superbrand 2018 - 2019 στην κατηγορία
«Φάρµακα»
Την κορυφαία  διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία
Φάρµακα  απέσπασε η Bayer Ελλάς. 
Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως “ Corporate Superbrand 2018 - 2019” στην
κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον
κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την αξιοπιστία των
προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.  
Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων της Bayer
Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη διαρκή βελτίωση
της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράση
«Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». 
Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να επιβραβεύσει τις προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την
µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer
ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης».
Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.
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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα

Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands
Greece 2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα  3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
κατακτώντας τον τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως
κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε
αξιόλογα ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια
διαδικασία ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες
καταναλωτές. 
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Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της. 
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Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η INTERAMERICAN -
[Insurance-eea.gr]

Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε και φέτος η εκδήλωση της ανακοίνωσης των κορυφαίων εταιρικών
επωνυµιών, στο πλαίσιο του θεσµού "Corporate Superbrands 2018-2019", στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3
Ιουνίου. Η INTERAMERICAN ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των εταιρειών που
προκρίθηκαν στην τελική επιλογή από την ασφαλιστική αγορά. Αναδείχθηκαν, συνολικά, οι κορυφαίες
επωνυµίες σε 37 κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας,
ενώ υπήρξε διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου το βραβείο µοιράστηκαν επτά ΜΚΟ µε
σηµαντικό κοινωνικό έργο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά διακεκριµένες ΜΚΟ έχει υποστηρίξει ή
υποστηρίζει η INTERAMERICAN, στοιχείο που υπογραµµίζει την ευστοχία των επιλογών και συµπράξεων
της εταιρείας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας. Οι κορυφαίες εταιρικές
επωνυµίες αναδείχθηκαν µετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και δηµοσκόπηση...

Insurance-eea.gr   ·    πριν από  5 λεπτά  ·    

Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε και φέτος η εκδήλωση της ανακοίνωσης των κορυφαίων εταιρικών
επωνυµιών, στο πλαίσιο του θεσµού "Corporate Superbrands 2018-2019", στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3
Ιουνίου. Η INTERAMERICAN ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των εταιρειών που
προκρίθηκαν στην τελική επιλογή από την ασφαλιστική αγορά. Αναδείχθηκαν, συνολικά, οι κορυφαίες
επωνυµίες σε 37 κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας,
ενώ υπήρξε διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου το βραβείο µοιράστηκαν επτά ΜΚΟ µε
σηµαντικό κοινωνικό έργο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά διακεκριµένες ΜΚΟ έχει υποστηρίξει ή
υποστηρίζει η INTERAMERICAN, στοιχείο που υπογραµµίζει την ευστοχία των επιλογών και συµπράξεων
της εταιρείας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας. Οι κορυφαίες εταιρικές
επωνυµίες αναδείχθηκαν µετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και δηµοσκόπηση...
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018 - 2019 -
[Bankingnews]

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς. Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως " Corporate
Superbrand 2018 - 2019" στην κατηγορία "Φάρµακα", διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον
πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια
σκηνή, την αξιοπιστία των προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική
υπευθυνότητα. Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων
Σχέσεων της Bayer Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά "Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη
διαρκή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται
στη φράση "Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή". Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να
επιβραβεύσει τις προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως...

Bankingnews   ·    πριν από  29 λεπτά  ·    

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς. Πιο αναλυτικά, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως " Corporate
Superbrand 2018 - 2019" στην κατηγορία "Φάρµακα", διάκριση που έρχεται να υπογραµµίσει όχι µόνο τον
πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια
σκηνή, την αξιοπιστία των προϊόντων της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική
υπευθυνότητα. Τα βραβείο παρέλαβε η κα Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων
Σχέσεων της Bayer Ελλάς η οποία δήλωσε σχετικά "Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη
διαρκή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται
στη φράση "Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή". Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να
επιβραβεύσει τις προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την µεγαλύτερη ίσως...

http://www.palo.gr/oikonomika-nea/vraveysi-tis-bayer-ellas-sta-corporate-superbrands-greece-2018-2019/22156902/
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Διάκριση της Media Strom στα Superbrands Greece

Η ελληνική εταιρεία στρωµατοποιίας Media Strom, αναδείχθηκε ως µία από τις Κορυφαίες Εταιρικές
Επωνυµίες στην Ελλάδα για τα έτη 2018-2019 στη φετινή απονοµή των βραβείων Corporate Superbrands
Greece, που πραγµατοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η Media Strom, ξεχώρισε ανάµεσα σε 1.500 υποψηφίους Εταιρικών Επωνυµιών, εκ των οποίων µόνο οι 259
αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands 2018-2019 για τη χώρα µας. Η επιλογή της εταιρείας και η
ανάδειξή της ως µία από τις κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας
τόσο από την Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων, όσο και από το καταναλωτικό κοινό µέσω Έρευνας
Κοινής Γνώµης.

Ο Γιώργος Ι. Νιάρχος, Strategic Business Development Director της Media Strom, δήλωσε: «Πρόκειται για µία
τιµητική διάκριση και όλοι εµείς στη Media Strom είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το καταναλωτικό κοινό
µας επιλέγει τόσα χρόνια και µας έχει δώσει ηγετική θέση στην αγορά».

Marketing Week Online( 11 Ιουνίου 2019)
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Νέα διάκριση για την Καυκάς
Η Β. Καυκάς ΑΕ διακρίθηκε στα φετινά Corporate Superbrands Greece, καθώς επιλέχθηκε µεταξύ 1.500
υποψηφίων εταιρειών και αναδείχθηκε πρώτη στην κατηγορία «Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη –Φωτισµός»
για την περίοδο 2018-2019.

Η Μαρίκα Λάµπρου, Managing Director της Β. Καυκάς ΑΕ, δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή µας ως ένα από
τα κορυφαία brands στην Ελλάδα αποτελεί µεγάλη τιµή για την Καυκάς. Συνεχίζουµε δυναµικά,
γνωρίζοντας πως το έργο µας εκτιµάται από την αγορά, αλλά κυρίως από τους συνεργάτες και τους
πελάτες µας. Είµαστε υπερήφανοι για τη σπουδαία αυτή διάκριση, η οποία ενισχύει το όραµα της
εταιρείας µας για την παροχή άριστων τεχνολογικών λύσεων σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας,
λειτουργικότητας και ασφάλειας για κάθε χώρο και εφαρµογή».

Marketing Week Online( 11 Ιουνίου 2019)

http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&cID=1&la=1&arId=73712
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Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η INTERAMERICAN

ADVERTORIAL

11.6.2019 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής
ασφαλιστικής αγοράς η INTERAMERICAN

EMAIL
Εκτύπωση

 
Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε και φέτος η εκδήλωση της ανακοίνωσης των κορυφαίων εταιρικών
επωνυµιών, στο πλαίσιο του θεσµού «Corporate Superbrands 2018-2019», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις
3 Ιουνίου.
 
Η INTERAMERICAN ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των εταιρειών που προκρίθηκαν στην
τελική επιλογή από την ασφαλιστική αγορά. Αναδείχθηκαν, συνολικά, οι κορυφαίες επωνυµίες σε 37
κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας, ενώ υπήρξε
διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου το βραβείο µοιράστηκαν επτά ΜΚΟ µε σηµαντικό
κοινωνικό έργο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά διακεκριµένες ΜΚΟ έχει υποστηρίξει ή υποστηρίζει η
INTERAMERICAN, στοιχείο που υπογραµµίζει την ευστοχία των επιλογών και συµπράξεων της εταιρείας
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας.
 
Οι κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες αναδείχθηκαν µετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και
δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, που διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών Marc A.E.. Η κριτική επιτροπή,
που βαθµολογεί τις εταιρείες, απαρτίζεται από 16 ενεργά µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας τα οποία
έχουν θεσµικό, κατά κανόνα, ρόλο, στην ελληνική οικονοµία. Από τον αρχικό κατάλογο 1.500 περίπου
εταιρειών, αναδείχθηκαν 7 εταιρικές επωνυµίες ανά κατηγορία, που έλαβαν επίσης την αναγνώριση του
Superbrand. Η επιλογή των εταιρειών που βραβεύθηκαν, έγινε µε τα ακόλουθα κριτήρια:
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• Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας και Δύναµη Φήµης
• Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
• Εταιρική Υπευθυνότητα
• Αγορά (ποιότητα, τιµή προϊόντος, υπηρεσίες)
• Εργασιακές Σχέσεις (σύννοµη και διάφανη λειτουργία, κλίµα και πρακτικές)
• Κοινωνία (χορηγικές, πολιτισµικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες)
• Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).
 
Η INTERAMERICAN, που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια της στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς, χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αναγνωρισιµότητα του brand, τη σταθερή οργανική κερδοφορία
σε βάθος χρόνου και την υψηλή φερεγγυότητα, που υποστηρίζει την αξιοπιστία της και υπογραµµίζεται
από τον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη, και για τα διεθνή standards, Net Promoter Score (63). Ακόµη, διακρίνεται για
την πρωτοποριακή στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια, πρόοδο σε σχεδιασµό, διεθνείς
δεσµεύσεις, πρωτοβουλίες - πρακτικές και λογοδοσία στο πεδίο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και στο
ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε συνεχή δηµιουργία αξίας για όλους τους stakeholders. Η
εταιρεία κατά το 2018 διένειµε οικονοµική αξία (κοινωνικό προϊόν) 196,9 εκατ. ευρώ.
 
Την εκδήλωση οργάνωσε η «Superbrands Greece», την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Συµεών Γ.
Τσοµώκος Α.Ε. Σηµειώνεται πως ο θεσµός είναι ενεργός σε 90 χώρες.
Interamerican
Superbrands Greece
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Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η INTERAMERICAN
Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η INTERAMERICAN
Με ιδιαίτερη επιτυχία  οργανώθηκε και φέτος η εκδήλωση της ανακοίνωσης των κορυφαίων
εταιρικών επωνυµιών, στο πλαίσιο του θεσµού «Corporate Superbrands 2018-2019», στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών στις 3 Ιουνίου. 
Η INTERAMERICAN ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των εταιρειών που προκρίθηκαν στην
τελική επιλογή από την ασφαλιστική αγορά. Αναδείχθηκαν, συνολικά, οι κορυφαίες επωνυµίες σε 37
κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας, ενώ υπήρξε
διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου το βραβείο µοιράστηκαν επτά ΜΚΟ µε σηµαντικό
κοινωνικό έργο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά διακεκριµένες ΜΚΟ έχει υποστηρίξει ή υποστηρίζει η
INTERAMERICAN, στοιχείο που υπογραµµίζει την ευστοχία των επιλογών και συµπράξεων της εταιρείας
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας.
 Η INTERAMERICAN, που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια της στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς, χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αναγνωρισιµότητα του brand, τη σταθερή οργανική κερδοφορία
σε βάθος χρόνου και την υψηλή φερεγγυότητα, που υποστηρίζει την αξιοπιστία της και υπογραµµίζεται
από τον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη, και για τα διεθνή standards, Net Promoter Score (63).  Ακόµη, διακρίνεται
για την πρωτοποριακή στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια, πρόοδο σε σχεδιασµό, διεθνείς
δεσµεύσεις, πρωτοβουλίες - πρακτικές και λογοδοσία στο πεδίο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και στο
ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε συνεχή δηµιουργία αξίας για όλους τους stakeholders. Η
εταιρεία κατά το 2018 διένειµε οικονοµική αξία (κοινωνικό προϊόν) 196,9 εκατ. ευρώ.
Την εκδήλωση οργάνωσε η «Superbrands Greece», την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Συµεών Γ.
Τσοµώκος Α.Ε. Σηµειώνεται πως ο θεσµός είναι ενεργός σε 90 χώρες.
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Η Λουξ βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα στον
ιστορικό διαγωνισµό των Superbrands

Newsroom
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Ανανέωση
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Η Λουξ διακρίθηκε για ακόµα µια χρονιά στον καταξιωµένο διαγωνισµό των Corporate Superbrands Greece
2018-2019, που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακτώντας τον
τίτλο της κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως κορυφαία
εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε αξιόλογα
ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια διαδικασία
ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες καταναλωτές.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.

https://www.documentonews.gr/article/h-loyx-brabeythke-ws-koryfaia-etairikh-epwnymia-sthn-ellada-ston-istoriko-diagwnismo-twn-superbrands
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Λουξ: Βραβείο κορυφαίας εταιρικής επωνυµίας στην Ελλάδα στο διαγωνισµό
Superbrands

Συγκεκριµένα, ο διαγωνισµός των Superbrands, στον οποίο είχε την τιµή να βραβευτεί η Λουξ ως
κορυφαία εταιρική επωνυµία στην Ελλάδα, διεξάγεται από το 2005 µε στόχο να τιµήσει και να απονείµει σε
αξιόλογα ελληνικά και διεθνή brands της εγχώριας αγοράς τον τίτλο του Superbrand, ύστερα από µια
διαδικασία ενδελεχούς αξιολόγησης αλλά και µέσω σχετικής ειδικής έρευνας σε εκατοντάδες
καταναλωτές.

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ξεχωριστή βράβευση που έλαβε η Λουξ στα πλαίσια του διαγωνισµού
επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη πορεία της και κυρίως αποδεικνύει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση του
καταναλωτικού κοινού στα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.

https://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/Distillery/389259-Loyx-Brabeio-koryfaias-etairikhs-epwnymias-sthn-Ellada-sto-diagwnismo-Superbrands?utm_source=feedburner&utm_medium=Feed&utm_campaign=allnewsfeed
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019

Συγκεκριµένα, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως «Corporate Superbrand 2018 – 2019» στην
κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που υπογραµµίζει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο
αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την αξιοπιστία των προϊόντων
της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.

Τo βραβείο παρέλαβε η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων της Bayer Ελλάς, Σόνια
Μουσαβερέ, η οποία δήλωσε: «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη διαρκή βελτίωση
της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράση
"Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή". Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να επιβραβεύσει τις
προσπάθειές µας, αφού αποτελεί τη µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και
υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της
υψηλής απόδοσης».

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

https://www.newsbomb.gr/ygeia/farmako/story/989384/vraveysi-tis-bayer-ellas-sta-corporate-superbrands-greece-2018-2019
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019
Τ

ην κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία «Φάρµακα»,
απέσπασε η Bayer Ελλάς. 

Συγκεκριµένα, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως «Corporate Superbrand 2018 – 2019» στην
κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που υπογραµµίζει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο
αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την αξιοπιστία των προϊόντων
της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.
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Η Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019

Την κορυφαία διάκριση των φετινών Corporate Superbrands Greece 2018-2019 στην κατηγορία Φάρµακα
απέσπασε η Bayer Ελλάς.

Το βραβείο παρέλαβε η Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων της Bayer
Ελλάς, η οποία δήλωσε σχετικά: «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη διαρκή βελτίωση
της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράση
“Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή”.

Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να επιβραβεύσει τις προσπάθειές µας, αφού αποτελεί την
µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer
ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης».

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών Marc σε δείγµα 1.000 ατόµων µετά από αξιολόγηση 1.500 εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

Marketing Week Online( 11 Ιουνίου 2019)

http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&cID=1&la=1&arId=73715
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Σηµαντική διάκριση για την Piscines Ideales - Για 5η φορά "Superbrand"

Η διάκριση της Piscines Ideales ως Superbrand Greece στην κατηγορία «Construction-Real Estate
Development», έγινε ανάµεσα σε 1.500 εταιρίες

Η Piscines Ideales αναδείχθηκε για 5η φορά Κορυφαία  Εταιρική Επωνυµία  στην Ελλάδα  – Corporate
Superbrand στα πλαίσια του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands, που πραγµατοποιείται στη χώρα
µας για 6η φορά!

Η διάκριση της Piscines Ideales ως Superbrand Greece στην κατηγορία «Construction-Real Estate
Development», έγινε ανάµεσα  σε 1.500 εταιρίες µετά από έρευνα κοινής γνώµης Καταναλωτών της
εταιρίας Marc και αξιολόγηση από διακεκριµένη Κριτική Επιτροπή.

Η Τελετή Απονοµής των Βραβείων Superbrands Greece 2018-2019, πραγµατοποιήθηκε στις αρχές
Ιουνίου 2019 στο κατάµεστο Μέγαρο Μουσικής και ήταν µια λαµπερή γιορτή αφιερωµένη στο
«επιχειρείν».

Στην κατηγορία «Construction-Real Estate Development» βραβεύτηκαν επίσης οι εταιρίες Lamda
Development, Terna, Grivalia Properties, NBG Pangea, Dimand και Reds.

https://www.eirinika.gr/article/194948/simantiki-diakrisi-gia-tin-piscines-ideales-gia-5i-fora-superbrand
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Ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Ideales κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης σηµείωσε :

«Δεσµευόµαστε να συνεχίσουµε δυναµικά στον δρόµο που χάραξε ο µέντορας και πατέρας µου
Στέλιος Σταυρίδης.  Να συνεχίσουµε να σας προσφέρουµε ασυναγώνιστες λύσεις, όπως κάνουµε
30 χρόνια τώρα, µε αποτέλεσµα να απολαµβάνουµε την έµπρακτη επιβράβευσή σας για την µακροχρόνια
αξία και συνέπεια, την εταιρική υπευθυνότητα  και τη δέσµευσή µας σε µοντέρνα υλικά και
εξελιγµένες υπηρεσίες που στοχεύουν πρωταρχικά στην υπέρβαση των προσδοκιών σας».

https://www.eirinika.gr/article/194948/simantiki-diakrisi-gia-tin-piscines-ideales-gia-5i-fora-superbrand
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Βράβευση της Bayer Ελλάς στα Corporate Superbrands Greece 2018-2019

Συγκεκριµένα, η Bayer Ελλάς έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία ως «Corporate Superbrand 2018 – 2019» στην
κατηγορία «Φάρµακα», διάκριση που υπογραµµίζει όχι µόνο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο
αλλά και την αναγνωρισιµότητα και φήµη του brand στην παγκόσµια σκηνή, την αξιοπιστία των προϊόντων
της και την ολοκληρωµένη στρατηγική της στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.

VIRAL ΕΙΔΗΣΗ: Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός στο βυθό της θάλασσας ο
επιχειρηµατίας που είχε εξαφανιστεί

Τo βραβείο παρέλαβε η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων της Bayer Ελλάς, Σόνια
Μουσαβερέ, η οποία δήλωσε: «Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συµβολή της στη διαρκή βελτίωση
της ζωής των ανθρώπων µέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράση
«Επιστήµη για µια καλύτερη ζωή». Η αναγνώριση ως Corporate Superbrand έρχεται να επιβραβεύσει τις
προσπάθειές µας, αφού αποτελεί τη µεγαλύτερη ίσως απόδειξη πως οι αποδέκτες των προϊόντων και
υπηρεσιών µας, αναγνωρίζουν την Bayer ως συνώνυµο της καινοτοµίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της
υψηλής απόδοσης».

Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2018-2019 έγινε βάσει πανελλαδικής δηµοσκόπησης κοινής γνώµης
που διενήργησε η εταιρεία ερευνών MARC Α.Ε. σε δείγµα 1.000 ατόµων ηλικίας από 20-65 ετών µετά από
αξιολόγηση 1.500 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε 37 διαφορετικές κατηγορίες.

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 90 χώρες σε όλο τον κόσµο.

Πηγή: newsbomb.gr

Κοινοποιήστε:

Κλικ για να το µοιραστείτε στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για να το µοιραστείτε στο Pinterest(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για να το µοιραστείτε στο Tumblr(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Κλικ για να το µοιραστείτε στο LinkedIn(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
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Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η INTERAMERICAN

Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε και φέτος η εκδήλωση της ανακοίνωσης των κορυφαίων εταιρικών
επωνυµιών, στο πλαίσιο του θεσµού «Corporate Superbrands 2018-2019», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις
3 Ιουνίου.

Η INTERAMERICAN ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των εταιρειών που προκρίθηκαν στην
τελική επιλογή από την ασφαλιστική αγορά. Αναδείχθηκαν, συνολικά, οι κορυφαίες επωνυµίες σε 37
κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας, ενώ υπήρξε
διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου το βραβείο µοιράστηκαν επτά ΜΚΟ µε σηµαντικό
κοινωνικό έργο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά διακεκριµένες ΜΚΟ έχει υποστηρίξει ή υποστηρίζει η
INTERAMERICAN, στοιχείο που υπογραµµίζει την ευστοχία των επιλογών και συµπράξεων της εταιρείας
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας.

Οι κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες αναδείχθηκαν µετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και
δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, που διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών Marc A.E.. Η κριτική επιτροπή,
που βαθµολογεί τις εταιρείες, απαρτίζεται από 16 ενεργά µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας τα οποία
έχουν θεσµικό, κατά κανόνα, ρόλο, στην ελληνική οικονοµία. Από τον αρχικό κατάλογο 1.500 περίπου
εταιρειών, αναδείχθηκαν 7 εταιρικές επωνυµίες ανά κατηγορία, που έλαβαν επίσης την αναγνώριση του
Superbrand. Η επιλογή των εταιρειών που βραβεύθηκαν, έγινε µε τα ακόλουθα κριτήρια:

Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας και Δύναµη Φήµης

Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια

Εταιρική Υπευθυνότητα

Αγορά (ποιότητα, τιµή προϊόντος, υπηρεσίες)

Εργασιακές Σχέσεις (σύννοµη και διάφανη λειτουργία, κλίµα και πρακτικές)

Κοινωνία (χορηγικές, πολιτισµικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες)

Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Η INTERAMERICAN, που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια της στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς, χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αναγνωρισιµότητα του brand, τη σταθερή οργανική κερδοφορία
σε βάθος χρόνου και την υψηλή φερεγγυότητα, που υποστηρίζει την αξιοπιστία της και υπογραµµίζεται
από τον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη, και για τα διεθνή standards, Net Promoter Score (63).  Ακόµη, διακρίνεται
για την πρωτοποριακή στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια, πρόοδο σε σχεδιασµό, διεθνείς
δεσµεύσεις, πρωτοβουλίες - πρακτικές και λογοδοσία στο πεδίο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και στο
ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε συνεχή δηµιουργία αξίας για όλους τους stakeholders. Η
εταιρεία κατά το 2018 διένειµε οικονοµική αξία (κοινωνικό προϊόν) 196,9 εκατ. ευρώ.

Την εκδήλωση οργάνωσε η «Superbrands Greece», την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Συµεών Γ.
Τσοµώκος Α.Ε. Σηµειώνεται πως ο θεσµός είναι ενεργός σε 90 χώρες.

 

Φωτογραφία:

Ο Αντώνης Γκορτζής, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής και ο Μάρκος Φραγκουλόπουλος, αναπλ. γεν.
διευθυντής πωλήσεων και marketing INTERAMERICAN, κατά την απονοµή.
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Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η Interamerican

Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε και φέτος η εκδήλωση της ανακοίνωσης των κορυφαίων εταιρικών
επωνυµιών, στο πλαίσιο του θεσµού «Corporate Superbrands 2018-2019», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις
3 Ιουνίου.

Η INTERAMERICAN ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των εταιρειών που προκρίθηκαν στην
τελική επιλογή από την ασφαλιστική αγορά. Αναδείχθηκαν, συνολικά, οι κορυφαίες επωνυµίες σε 37
κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας, ενώ υπήρξε
διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου το βραβείο µοιράστηκαν επτά ΜΚΟ µε σηµαντικό
κοινωνικό έργο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά διακεκριµένες ΜΚΟ έχει υποστηρίξει ή υποστηρίζει η
INTERAMERICAN, στοιχείο που υπογραµµίζει την ευστοχία των επιλογών και συµπράξεων της εταιρείας
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας.

Οι κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες αναδείχθηκαν µετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και
δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, που διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών Marc A.E.. Η κριτική επιτροπή,
που βαθµολογεί τις εταιρείες, απαρτίζεται από 16 ενεργά µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας τα οποία
έχουν θεσµικό, κατά κανόνα, ρόλο, στην ελληνική οικονοµία. Από τον αρχικό κατάλογο 1.500 περίπου
εταιρειών, αναδείχθηκαν 7 εταιρικές επωνυµίες ανά κατηγορία, που έλαβαν επίσης την αναγνώριση του
Superbrand. Η επιλογή των εταιρειών που βραβεύθηκαν, έγινε µε τα ακόλουθα κριτήρια:

Η INTERAMERICAN, που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια της στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς, χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αναγνωρισιµότητα του brand, τη σταθερή οργανική κερδοφορία
σε βάθος χρόνου και την υψηλή φερεγγυότητα, που υποστηρίζει την αξιοπιστία της και υπογραµµίζεται
από τον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη, και για τα διεθνή standards, Net Promoter Score (63).  Ακόµη, διακρίνεται
για την πρωτοποριακή στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια, πρόοδο σε σχεδιασµό, διεθνείς
δεσµεύσεις, πρωτοβουλίες – πρακτικές και λογοδοσία στο πεδίο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και στο
ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε συνεχή δηµιουργία αξίας για όλους τους stakeholders. Η
εταιρεία κατά το 2018 διένειµε οικονοµική αξία (κοινωνικό προϊόν) 196,9 εκατ. ευρώ.

Την εκδήλωση οργάνωσε η «Superbrands Greece», την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Συµεών Γ.
Τσοµώκος Α.Ε. Σηµειώνεται πως ο θεσµός είναι ενεργός σε 90 χώρες.

Φωτογραφία:

Ο Αντώνης Γκορτζής, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής και ο Μάρκος Φραγκουλόπουλος, αναπλ. γεν.
διευθυντής πωλήσεων και marketing INTERAMERICAN, κατά την απονοµή.
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Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η INTERAMERICAN

Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε και φέτος η εκδήλωση της ανακοίνωσης των κορυφαίων εταιρικών
επωνυµιών, στο πλαίσιο του θεσµού «Corporate Superbrands 2018-2019», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις
3 Ιουνίου. Η INTERAMERICAN ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των εταιρειών που
προκρίθηκαν στην τελική επιλογή από την ασφαλιστική αγορά. Αναδείχθηκαν, συνολικά, οι κορυφαίες
επωνυµίες σε 37 κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας,
ενώ υπήρξε διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου το βραβείο µοιράστηκαν επτά ΜΚΟ µε
σηµαντικό κοινωνικό έργο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά διακεκριµένες ΜΚΟ έχει υποστηρίξει ή
υποστηρίζει η INTERAMERICAN, στοιχείο που υπογραµµίζει την ευστοχία των επιλογών και συµπράξεων
της εταιρείας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας.

Οι κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες αναδείχθηκαν µετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και
δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, που διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών Marc A.E.. Η κριτική επιτροπή,
που βαθµολογεί τις εταιρείες, απαρτίζεται από 16 ενεργά µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας τα οποία
έχουν θεσµικό, κατά κανόνα, ρόλο, στην ελληνική οικονοµία. Από τον αρχικό κατάλογο 1.500 περίπου
εταιρειών, αναδείχθηκαν 7 εταιρικές επωνυµίες ανά κατηγορία, που έλαβαν επίσης την αναγνώριση του
Superbrand. Η επιλογή των εταιρειών που βραβεύθηκαν, έγινε µε τα ακόλουθα κριτήρια:

Η INTERAMERICAN, που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια της στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς, χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αναγνωρισιµότητα του brand, τη σταθερή οργανική κερδοφορία
σε βάθος χρόνου και την υψηλή φερεγγυότητα, που υποστηρίζει την αξιοπιστία της και υπογραµµίζεται
από τον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη, και για τα διεθνή standards, Net Promoter Score (63). Ακόµη, διακρίνεται για
την πρωτοποριακή στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια, πρόοδο σε σχεδιασµό, διεθνείς
δεσµεύσεις, πρωτοβουλίες – πρακτικές και λογοδοσία στο πεδίο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και στο
ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε συνεχή δηµιουργία αξίας για όλους τους stakeholders. Η
εταιρεία κατά το 2018 διένειµε οικονοµική αξία (κοινωνικό προϊόν) 196,9 εκατ. ευρώ.

Την εκδήλωση οργάνωσε η «Superbrands Greece», την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Συµεών Γ.
Τσοµώκος Α.Ε. Σηµειώνεται πως ο θεσµός είναι ενεργός σε 90 χώρες.
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Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η INTERAMERICAN
Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε και φέτος η εκδήλωση της ανακοίνωσης των κορυφαίων εταιρικών
επωνυµιών, στο πλαίσιο του θεσµού «Corporate Superbrands 2018-2019», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις
3 Ιουνίου. Η INTERAMERICAN ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των εταιρειών που
προκρίθηκαν στην τελική επιλογή από την ασφαλιστική αγορά. Αναδείχθηκαν, συνολικά, οι κορυφαίες
επωνυµίες σε 37 κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας,
ενώ υπήρξε διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου το βραβείο µοιράστηκαν επτά ΜΚΟ µε
σηµαντικό κοινωνικό έργο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά διακεκριµένες ΜΚΟ έχει υποστηρίξει ή
υποστηρίζει η INTERAMERICAN, στοιχείο που υπογραµµίζει την ευστοχία των επιλογών και συµπράξεων
της εταιρείας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας.

Οι κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες αναδείχθηκαν µετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και
δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, που διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών Marc A.E.. Η κριτική επιτροπή,
που βαθµολογεί τις εταιρείες, απαρτίζεται από 16 ενεργά µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας τα οποία
έχουν θεσµικό, κατά κανόνα, ρόλο, στην ελληνική οικονοµία. Από τον αρχικό κατάλογο 1.500 περίπου
εταιρειών, αναδείχθηκαν 7 εταιρικές επωνυµίες ανά κατηγορία, που έλαβαν επίσης την αναγνώριση του
Superbrand. Η επιλογή των εταιρειών που βραβεύθηκαν, έγινε µε τα ακόλουθα κριτήρια:
• Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας και Δύναµη Φήµης
• Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
• Εταιρική Υπευθυνότητα
• Αγορά (ποιότητα, τιµή προϊόντος, υπηρεσίες)
• Εργασιακές Σχέσεις (σύννοµη και διάφανη λειτουργία, κλίµα και πρακτικές)
• Κοινωνία (χορηγικές, πολιτισµικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες)
• Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Η INTERAMERICAN, που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια της στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς, χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αναγνωρισιµότητα του brand, τη σταθερή οργανική κερδοφορία
σε βάθος χρόνου και την υψηλή φερεγγυότητα, που υποστηρίζει την αξιοπιστία της και υπογραµµίζεται
από τον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη, και για τα διεθνή standards, Net Promoter Score (63). Ακόµη, διακρίνεται για
την πρωτοποριακή στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια, πρόοδο σε σχεδιασµό, διεθνείς
δεσµεύσεις, πρωτοβουλίες - πρακτικές και λογοδοσία στο πεδίο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και στο
ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε συνεχή δηµιουργία αξίας για όλους τους stakeholders. Η
εταιρεία κατά το 2018 διένειµε οικονοµική αξία (κοινωνικό προϊόν) 196,9 εκατ. ευρώ.
Την εκδήλωση οργάνωσε η «Superbrands Greece», την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Συµεών Γ.
Τσοµώκος Α.Ε. Σηµειώνεται πως ο θεσµός είναι ενεργός σε 90 χώρες.
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Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η Interamerican

Στο πλαίσιο του θεσµού «Corporate Superbrands 2018-2019», η
Interamerican ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ
των εταιρειών που προκρίθηκαν στην τελική επιλογή από
την ασφαλιστική αγορά.

Συνολικά, αναδείχθηκαν οι κορυφαίες επωνυµίες σε 37 κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από
όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας, ενώ υπήρξε διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου
το βραβείο µοιράστηκαν επτά ΜΚΟ µε σηµαντικό κοινωνικό έργο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά
διακεκριµένες ΜΚΟ έχει υποστηρίξει ή υποστηρίζει η Interamerican, στοιχείο που υπογραµµίζει την ευστοχία
των επιλογών και συµπράξεων της εταιρείας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας.

Οι κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες αναδείχθηκαν µετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και
δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, που διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών Marc A.E. Η κριτική επιτροπή,
που βαθµολογεί τις εταιρείες, απαρτίζεται από 16 ενεργά µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας τα οποία
έχουν θεσµικό, κατά κανόνα, ρόλο, στην ελληνική οικονοµία. Από τον αρχικό κατάλογο 1.500 περίπου
εταιρειών, αναδείχθηκαν 7 εταιρικές επωνυµίες ανά κατηγορία, που έλαβαν επίσης την αναγνώριση του
Superbrand.

Η επιλογή των εταιρειών που βραβεύθηκαν, έγινε µε τα ακόλουθα κριτήρια:

Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας και Δύναµη Φήµης
Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
Εταιρική Υπευθυνότητα
Αγορά (ποιότητα, τιµή προϊόντος, υπηρεσίες)
Εργασιακές Σχέσεις (σύννοµη και διάφανη λειτουργία, κλίµα και πρακτικές)
Κοινωνία (χορηγικές, πολιτισµικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες)
Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Η Interamerican, που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια της στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς,
χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αναγνωρισιµότητα του brand, τη σταθερή οργανική κερδοφορία σε
βάθος χρόνου και την υψηλή φερεγγυότητα, που υποστηρίζει την αξιοπιστία της και υπογραµµίζεται από
τον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη, και για τα διεθνή standards, Net Promoter Score (63).

Ακόµη, διακρίνεται για την πρωτοποριακή στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια, πρόοδο σε
σχεδιασµό, διεθνείς δεσµεύσεις, πρωτοβουλίες – πρακτικές και λογοδοσία στο πεδίο της Εταιρικής
Υπευθυνότητας και στο ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε συνεχή δηµιουργία αξίας για όλους
τους stakeholders. Η εταιρεία κατά το 2018 διένειµε οικονοµική αξία (κοινωνικό προϊόν) 196,9 εκατ. ευρώ.

Την εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3 Ιουνίου, οργάνωσε η
«Superbrands Greece», την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Συµεών Γ. Τσοµώκος Α.Ε. Σηµειώνεται πως ο
θεσµός είναι ενεργός σε 90 χώρες.
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Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η INTERAMERICAN

Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε και φέτος η εκδήλωση της ανακοίνωσης των κορυφαίων εταιρικών
επωνυµιών, στο πλαίσιο του θεσµού «Corporate Superbrands 2018-2019», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις
3 Ιουνίου. Η INTERAMERICAN ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των εταιρειών που
προκρίθηκαν στην τελική επιλογή από την ασφαλιστική αγορά. Αναδείχθηκαν, συνολικά, οι κορυφαίες
επωνυµίες σε 37 κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας,
ενώ υπήρξε διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου το βραβείο µοιράστηκαν επτά ΜΚΟ µε
σηµαντικό κοινωνικό έργο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά διακεκριµένες ΜΚΟ έχει υποστηρίξει ή
υποστηρίζει η INTERAMERICAN, στοιχείο που υπογραµµίζει την ευστοχία των επιλογών και συµπράξεων
της εταιρείας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας.

Οι κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες αναδείχθηκαν µετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και
δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, που διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών Marc A.E.. Η κριτική επιτροπή,
που βαθµολογεί τις εταιρείες, απαρτίζεται από 16 ενεργά µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας τα οποία
έχουν θεσµικό, κατά κανόνα, ρόλο, στην ελληνική οικονοµία. Από τον αρχικό κατάλογο 1.500 περίπου
εταιρειών, αναδείχθηκαν 7 εταιρικές επωνυµίες ανά κατηγορία, που έλαβαν επίσης την αναγνώριση του
Superbrand. Η επιλογή των εταιρειών που βραβεύθηκαν, έγινε µε τα ακόλουθα κριτήρια:

• Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας και Δύναµη Φήµης

• Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια

• Εταιρική Υπευθυνότητα

• Αγορά (ποιότητα, τιµή προϊόντος, υπηρεσίες)

• Εργασιακές Σχέσεις (σύννοµη και διάφανη λειτουργία, κλίµα και πρακτικές)

• Κοινωνία (χορηγικές, πολιτισµικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες)

• Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Η INTERAMERICAN, που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια της στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς, χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αναγνωρισιµότητα του brand, τη σταθερή οργανική κερδοφορία
σε βάθος χρόνου και την υψηλή φερεγγυότητα, που υποστηρίζει την αξιοπιστία της και υπογραµµίζεται
από τον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη, και για τα διεθνή standards, Net Promoter Score (63).  Ακόµη, διακρίνεται
για την πρωτοποριακή στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια, πρόοδο σε σχεδιασµό, διεθνείς
δεσµεύσεις, πρωτοβουλίες - πρακτικές και λογοδοσία στο πεδίο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και στο
ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε συνεχή δηµιουργία αξίας για όλους τους stakeholders. Η
εταιρεία κατά το 2018 διένειµε οικονοµική αξία (κοινωνικό προϊόν) 196,9 εκατ. ευρώ.

Την εκδήλωση οργάνωσε η «Superbrands Greece», την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Συµεών Γ.
Τσοµώκος Α.Ε. Σηµειώνεται πως ο θεσµός είναι ενεργός σε 90 χώρες.

Φωτογραφία: 
Ο Αντώνης Γκορτζής, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής και ο Μάρκος Φραγκουλόπουλος, αναπλ. γεν.
διευθυντής πωλήσεων και marketing INTERAMERICAN, κατά την απονοµή.
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Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η INTERAMERICAN
Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε και φέτος η εκδήλωση της ανακοίνωσης των κορυφαίων εταιρικών
επωνυµιών, στο πλαίσιο του θεσµού «Corporate Superbrands 2018-2019», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις
3 Ιουνίου. Η INTERAMERICAN ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των εταιρειών που
προκρίθηκαν στην τελική επιλογή από την ασφαλιστική αγορά. Αναδείχθηκαν, συνολικά, οι κορυφαίες
επωνυµίες σε 37 κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας,
ενώ υπήρξε διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου το βραβείο µοιράστηκαν επτά ΜΚΟ µε
σηµαντικό κοινωνικό έργο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά διακεκριµένες ΜΚΟ έχει υποστηρίξει ή
υποστηρίζει η INTERAMERICAN, στοιχείο που υπογραµµίζει την ευστοχία των επιλογών και συµπράξεων
της εταιρείας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας.

Οι κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες αναδείχθηκαν µετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και
δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, που διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών Marc A.E.. Η κριτική επιτροπή,
που βαθµολογεί τις εταιρείες, απαρτίζεται από 16 ενεργά µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας τα οποία
έχουν θεσµικό, κατά κανόνα, ρόλο, στην ελληνική οικονοµία. Από τον αρχικό κατάλογο 1.500 περίπου
εταιρειών, αναδείχθηκαν 7 εταιρικές επωνυµίες ανά κατηγορία, που έλαβαν επίσης την αναγνώριση του
Superbrand. Η επιλογή των εταιρειών που βραβεύθηκαν, έγινε µε τα ακόλουθα κριτήρια:
• Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας και Δύναµη Φήµης
• Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
• Εταιρική Υπευθυνότητα
• Αγορά (ποιότητα, τιµή προϊόντος, υπηρεσίες)
• Εργασιακές Σχέσεις (σύννοµη και διάφανη λειτουργία, κλίµα και πρακτικές)
• Κοινωνία (χορηγικές, πολιτισµικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες)
• Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Η INTERAMERICAN, που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια της στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς, χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αναγνωρισιµότητα του brand, τη σταθερή οργανική κερδοφορία
σε βάθος χρόνου και την υψηλή φερεγγυότητα, που υποστηρίζει την αξιοπιστία της και υπογραµµίζεται
από τον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη, και για τα διεθνή standards, Net Promoter Score (63). Ακόµη, διακρίνεται για
την πρωτοποριακή στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια, πρόοδο σε σχεδιασµό, διεθνείς
δεσµεύσεις, πρωτοβουλίες - πρακτικές και λογοδοσία στο πεδίο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και στο
ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε συνεχή δηµιουργία αξίας για όλους τους stakeholders. Η
εταιρεία κατά το 2018 διένειµε οικονοµική αξία (κοινωνικό προϊόν) 196,9 εκατ. ευρώ.
Την εκδήλωση οργάνωσε η «Superbrands Greece», την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Συµεών Γ.
Τσοµώκος Α.Ε. Σηµειώνεται πως ο θεσµός είναι ενεργός σε 90 χώρες.
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Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η Interamerican

12 Ιουνίου 2019

Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε και φέτος η εκδήλωση της ανακοίνωσης των κορυφαίων εταιρικών
επωνυµιών, στο πλαίσιο του θεσµού «Corporate Superbrands 2018-2019», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις
3 Ιουνίου. Η INTERAMERICAN ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία  µεταξύ των εταιρειών που
προκρίθηκαν στην τελική επιλογή από την ασφαλιστική αγορά. Αναδείχθηκαν, συνολικά, οι κορυφαίες
επωνυµίες σε 37 κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από όλο το φάσµα της ελληνικής
οικονοµίας, ενώ υπήρξε διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου το βραβείο µοιράστηκαν
επτά ΜΚΟ µε σηµαντικό κοινωνικό έργο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά διακεκριµένες ΜΚΟ έχει
υποστηρίξει ή υποστηρίζει η INTERAMERICAN, στοιχείο που υπογραµµίζει την ευστοχία των επιλογών και
συµπράξεων της εταιρείας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας.

Οι κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες αναδείχθηκαν µετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και
δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, που διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών Marc A.E.. Η κριτική επιτροπή,
που βαθµολογεί τις εταιρείες, απαρτίζεται από 16 ενεργά  µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας, τα
οποία έχουν θεσµικό, κατά κανόνα, ρόλο, στην ελληνική οικονοµία. Από τον αρχικό κατάλογο 1.500 περίπου
εταιρειών, αναδείχθηκαν 7 εταιρικές επωνυµίες ανά κατηγορία, που έλαβαν επίσης την αναγνώριση του
Superbrand. Η επιλογή των εταιρειών που βραβεύθηκαν, έγινε µε τα ακόλουθα κριτήρια:

Η INTERAMERICAN, που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια της στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς, χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αναγνωρισιµότητα  του brand, τη σταθερή οργανική
κερδοφορία  σε βάθος χρόνου και την υψηλή φερεγγυότητα , που υποστηρίζει την αξιοπιστία της
και υπογραµµίζεται από τον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη, και για τα διεθνή standards, Net Promoter Score (63).
Ακόµη, διακρίνεται για την πρωτοποριακή στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια, πρόοδο σε
σχεδιασµό, διεθνείς δεσµεύσεις, πρωτοβουλίες - πρακτικές και λογοδοσία στο πεδίο της Εταιρικής
Υπευθυνότητας και στο ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε συνεχή δηµιουργία αξίας για όλους
τους stakeholders. Η εταιρεία κατά το 2018 διένειµε οικονοµική αξία (κοινωνικό προϊόν) 196,9 εκατ. ευρώ.

Την εκδήλωση οργάνωσε η «Superbrands Greece», την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Συµεών Γ.
Τσοµώκος Α.Ε. Σηµειώνεται πως ο θεσµός είναι ενεργός σε 90 χώρες.

(Κεντρική Φωτογραφία: Ο Αντώνης Γκορτζής, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής και ο Μάρκος
Φραγκουλόπουλος, αναπλ. γεν. διευθυντής πωλήσεων και marketing INTERAMERICAN, κατά την
απονοµή.)

https://underwriter.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b1%ce%af%ce%bf-superbrand-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/
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Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχθηκε Corporate Superbrand Greece

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχτηκε σε Corporate Superbrand για τα έτη 2018-2019 και απέσπασε βραβείο
αριστείας ως Corporate Superbrand Greece 2018-2019. Η διάκριση αυτή για την Εθνική Ασφαλιστική είναι
ιδιαίτερης σηµασίας και βαρύτητας καθώς επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας τόσο στην
ασφαλιστική αγορά, όσο και στη συνείδηση των πελατών µας!

Η επιλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως µια από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για το
2018-2019 είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από την Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων όσο
και από το καταναλωτικό κοινό, που µας βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης, η
οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc.

Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές
επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019,
µεταξύ των οποίων είναι και η Εθνική Ασφαλιστική.

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα:

Η Αναγνωρισιµότητα της Επωνυµίας και η Δύναµη της Φήµης

Η Αξιοπιστία και η Μακροχρόνια Συνέπεια

Η Εταιρική Υπευθυνότητα στους Τοµείς: Αγορά, Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνία, Περιβάλλον.

Η Εθνική Ασφαλιστική µε ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, χτίζει διαχρονικές σχέσεις εµπιστοσύνης µε
τους πελάτες της, µένοντας σταθερά προσανατολισµένη στις αξίες που πρεσβεύει εδώ και 128 χρόνια,
αναπτύσσοντας έντονη δράση στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πάντοτε µε υπευθυνότητα
και αξιοπιστία προς στους πελάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

https://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/epixeiriseis/402694-i-ethniki-asfalistiki-anadeixthike-corporate-superbrand-greece
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Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχθηκε Corporate Superbrand Greece!

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχτηκε σε Corporate Superbrand για  τα  έτη 2018-2019 και απέσπασε
βραβείο αριστείας ως Corporate Superbrand Greece 2018-2019.

"Η διάκριση αυτή για την Εθνική Ασφαλιστική είναι ιδιαίτερης σηµασίας και βαρύτητας καθώς
επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας τόσο στην ασφαλιστική αγορά, όσο και στη συνείδηση των
πελατών µας", τονίζει η εταιρία στην ανακοίνωσή της.

Η επιλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως µια από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για το
2018-2019 είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από την Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων όσο
και από το καταναλωτικό κοινό, που τη βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης, η οποία
διεξήχθη από την εταιρεία Marc. 

Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές
επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019,
µεταξύ των οποίων είναι και η Εθνική Ασφαλιστική. 

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα: 

Η Αναγνωρισιµότητα της Επωνυµίας και η Δύναµη της Φήµης
Η Αξιοπιστία και η Μακροχρόνια Συνέπεια
Η Εταιρική Υπευθυνότητα στους Τοµείς: Αγορά, Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνία, Περιβάλλον. 

Η Εθνική Ασφαλιστική µε ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, χτίζει διαχρονικές σχέσεις εµπιστοσύνης µε
τους πελάτες της, µένοντας σταθερά προσανατολισµένη στις αξίες που πρεσβεύει εδώ και 128 χρόνια,
αναπτύσσοντας έντονη δράση στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πάντοτε µε υπευθυνότητα
και αξιοπιστία προς στους πελάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

http://www.nextdeal.gr/asfalistikes-eidiseis/idiotiki-asfalisi/107142/i-ethniki-asfalistiki-anadeihthike-corporate


http://www.euro2day.gr/

 Publication date: 12/06/2019 12:05

 Alexa ranking (Greece): 205

 https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1685919/ethnikh-asfalistikh-ana...

Εθνική Ασφαλιστική: Αναδείχθηκε Corporate Superbrand Greece για το 2018-2019

Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές
επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019,
µεταξύ των οποίων είναι και η Εθνική Ασφαλιστική.

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχτηκε σε Corporate Superbrand για τα έτη 2018-2019 και απέσπασε βραβείο
αριστείας ως Corporate Superbrand Greece 2018-2019.   Οπως σηµειώνει η εταιρεία στην σχετική της
ανακοίνωση, η επιλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως µια από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην
Ελλάδα για το 2018-2019 είναι το αποτέλεσµα ψηφοφορίας τόσο από την Κριτική Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθµολόγησε την Εθνική Ασφαλιστική κατά τη
διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc. Από έναν αρχικό κατάλογο
περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές επωνυµίες ως κορυφαίες στην
Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019, µεταξύ των οποίων είναι και η
Εθνική Ασφαλιστική. Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα: Η Αναγνωρισιµότητα της
Επωνυµίας και η Δύναµη της Φήµης Η Αξιοπιστία και η Μακροχρόνια Συνέπεια Η Εταιρική Υπευθυνότητα
στους Τοµείς: Αγορά, Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνία, Περιβάλλον.

https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1685919/ethnikh-asfalistikh-anadeihthhke-corporate-superbr.html
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Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχθηκε Corporate Superbrand Greece για το 2018-
2019!

Η επιλογή είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από την Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων όσο
και από το καταναλωτικό κοινό.

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχτηκε σε Corporate Superbrand για τα έτη 2018-2019 και απέσπασε βραβείο
αριστείας ως Corporate Superbrand Greece 2018-2019. Η διάκριση αυτή για την Εθνική Ασφαλιστική είναι
ιδιαίτερης σηµασίας και βαρύτητας καθώς επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας τόσο στην
ασφαλιστική αγορά, όσο και στη συνείδηση των πελατών µας! Σύµφωνα µε την σχετική ανακοίνωση, η
επιλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως µια από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για το
2018-2019 είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από την Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων όσο
και από το καταναλωτικό κοινό, που µας βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης , η
οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc. Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών
Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως
Corporate Superbrands Greece 2018-2019, µεταξύ των οποίων είναι και η Εθνική Ασφαλιστική. Τα κριτήρια της
φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα: • Η Αναγνωρισιµότητα της Επωνυµίας και η Δύναµη της Φήµης • Η
Αξιοπιστία και η Μακροχρόνια Συνέπεια • Η Εταιρική Υπευθυνότητα στους Τοµείς: Αγορά, Εργασιακές
Σχέσεις, Κοινωνία, Περιβάλλον. Η Εθνική Ασφαλιστική µε ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, χτίζει
διαχρονικές σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες της, µένοντας σταθερά προσανατολισµένη στις αξίες
που πρεσβεύει εδώ και 128 χρόνια, αναπτύσσοντας έντονη δράση στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, πάντοτε µε υπευθυνότητα και αξιοπιστία προς στους πελάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο, καταλήγει η ανακοίνωση.

https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1685920/h-ethnikh-asfalistikh-anadeihthhke-corporate-super.html
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Η Εθνική Ασφαλιστική Corporate Superbrand Greece 2018-2019!

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχτηκε σε Corporate Superbrand
για τα έτη 2018-2019 και απέσπασε βραβείο αριστείας ως
Corporate Superbrand Greece 2018-2019.

Η διάκριση αυτή για την Εθνική Ασφαλιστική είναι ιδιαίτερης σηµασίας και βαρύτητας καθώς
επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας τόσο στην ασφαλιστική αγορά, όσο και στη συνείδηση των
πελατών µας!

Η επιλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως µια από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για το
2018-2019 είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από την Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων όσο
και από το καταναλωτικό κοινό, που µας βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης, η
οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc.

Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1.500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές
επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019,
µεταξύ των οποίων είναι και η Εθνική Ασφαλιστική.

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα:

Η Αναγνωρισιµότητα της Επωνυµίας και η Δύναµη της Φήµης
Η Αξιοπιστία και η Μακροχρόνια Συνέπεια
Η Εταιρική Υπευθυνότητα στους Τοµείς: Αγορά, Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνία, Περιβάλλον.

Η Εθνική Ασφαλιστική µε ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, χτίζει διαχρονικές σχέσεις
εµπιστοσύνης µε τους πελάτες της, µένοντας σταθερά προσανατολισµένη στις αξίες που πρεσβεύει εδώ
και 128 χρόνια, αναπτύσσοντας έντονη δράση στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πάντοτε µε
υπευθυνότητα και αξιοπιστία προς στους πελάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

https://www.aagora.gr/i-ethniki-asfalistiki-corporate-superbrand-greece-2018-2019/
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Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχθηκε Corporate Superbrand Greece για το 2018-
2019!

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχτηκε σε Corporate Superbrand για τα έτη 2018-2019 και απέσπασε βραβείο
αριστείας ως Corporate Superbrand Greece2018-2019. Η διάκριση αυτή για την Εθνική Ασφαλιστική είναι
ιδιαίτερης σηµασίας και βαρύτητας καθώς επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας τόσο στην
ασφαλιστική αγορά, όσο και στη συνείδηση των πελατών µας! Η επιλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως µια
από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για το 2018-2019 είναι το αποτέλεσµα σχετικής
ψηφοφορίας τόσο από την Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που
µας βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc.
Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές
επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019,
µεταξύ των οποίων είναι και η Εθνική Ασφαλιστική. Τα κριτήρια της...

Insurancedaily.gr   ·    πριν από  7 λεπτά  ·    
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Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχθηκε Corporate Superbrand Greece για το 2018-
2019!

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχτηκε σε Corporate Superbrand για τα έτη 2018-2019 και απέσπασε βραβείο
αριστείας ως Corporate Superbrand Greece 2018-2019.  Η διάκριση αυτή για την Εθνική Ασφαλιστική είναι
ιδιαίτερης σηµασίας και βαρύτητας καθώς επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας τόσο στην
ασφαλιστική αγορά, όσο και στη συνείδηση των πελατών µας!

Η επιλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως µια από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για
το 2018-2019 είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από την Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων
όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που µας βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης, η
οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc.

Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές
επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019,
µεταξύ των οποίων είναι και η Εθνική Ασφαλιστική.

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα:

Η Εθνική Ασφαλιστική µε ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, χτίζει διαχρονικές σχέσεις
εµπιστοσύνης µε τους πελάτες της, µένοντας σταθερά προσανατολισµένη στις αξίες που πρεσβεύει εδώ
και 128 χρόνια, αναπτύσσοντας έντονη δράση στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πάντοτε µε
υπευθυνότητα και αξιοπιστία προς στους πελάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  
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Εθνική Ασφαλιστική: Αναδείχθηκε Corporate Superbrand Greece για το 2018-2019

Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές
επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019,
µεταξύ των οποίων είναι και η Εθνική Ασφαλιστική.

Πηγή: Εuro2day.gr
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Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχθηκε Corporate Superbrand Greece για το 2018-
2019!

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχτηκε σε Corporate Superbrand για τα έτη 2018-2019 και απέσπασε βραβείο
αριστείας ως Corporate Superbrand Greece 2018-2019. Η διάκριση αυτή για την Εθνική Ασφαλιστική είναι
ιδιαίτερης σηµασίας και βαρύτητας καθώς επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας τόσο στην
ασφαλιστική αγορά, όσο και στη συνείδηση των πελατών µας!

Η επιλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως µια από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για
το 2018-2019 είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από την Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων
όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που µας βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης, η
οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc.

Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές
επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019,
µεταξύ των οποίων είναι και η Εθνική Ασφαλιστική.

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα:

Η Εθνική Ασφαλιστική µε ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, χτίζει διαχρονικές σχέσεις
εµπιστοσύνης µε τους πελάτες της, µένοντας σταθερά προσανατολισµένη στις αξίες που πρεσβεύει εδώ
και 128 χρόνια, αναπτύσσοντας έντονη δράση στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πάντοτε µε
υπευθυνότητα και αξιοπιστία προς στους πελάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
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Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχθηκε Corporate Superbrand Greece για το 2018-2019

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχτηκε σε CorporateSuperbrand για τα έτη 2018-2019 και απέσπασε βραβείο
αριστείας ως Corporate Superbrand Greece 2018-2019.

Η διάκριση αυτή για την Εθνική Ασφαλιστική είναι ιδιαίτερης σηµασίας και βαρύτητας καθώς
επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας τόσο στην ασφαλιστική αγορά, όσο και στη συνείδηση των
πελατών µας!

Η επιλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως µια από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για το
2018-2019 είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από την Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων όσο
και από το καταναλωτικό κοινό, που µας βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης, η
οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc.

Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές
επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019,
µεταξύ των οποίων είναι και η Εθνική Ασφαλιστική.

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα:

Η Εθνική Ασφαλιστική µε ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, χτίζει διαχρονικές σχέσεις εµπιστοσύνης µε
τους πελάτες της, µένοντας σταθερά προσανατολισµένη στις αξίες που πρεσβεύει εδώ και 128 χρόνια,
αναπτύσσοντας έντονη δράση στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πάντοτε µε υπευθυνότητα
και αξιοπιστία προς στους πελάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
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5 του Ιούνη. Παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος. διαβαστε επισης
Από τούτο δω το βήµα, έχω εκφράσει πολλές φορές την άποψη ότι όλες αυτές οι παγκόσµιες και διεθνείς
γιορτές, είναι µόνο για να ρίχνουν στάχτη στα µάτια και να µας απενοχοποιούν για όλα όσα θα έπρεπε να
κάνουµε για την καλυτέρευση του κόσµου, της κοινωνίας και της ζωής µας. Και  που τελικά δεν τα
κάνουµε. Εξαντλούµε όλες µας τις καλές προθέσεις στα λόγια-όσα πιο παχιά τόσο καλύτερα. Όσο για τα
έργα… αυτά µένουν συνήθως µόνο στον αέρα, άντε καµιά φορά και στα χαρτιά.
Ωστόσο αυτές οι µέρες που κάθε τόσο τα  ηµερολόγια µάς υπενθυµίζουν, δίνουν στον καθένα µας, αν το
αποφασίσει και το θελήσει, µια αφορµή τουλάχιστον για σκέψη. Και ίσως κάποιοι πιο συνειδητοποιηµένοι,
να τα καταφέρουν  να προχωρήσουν και σε πράξεις .
Αποφάσισα λοιπόν ότι αυτό θα είναι το εβδοµαδιαίο θέµα µου -το περιβάλλον- κι ας έχουν περάσει τόσες
µέρες από τον εορτασµό του. Και όπως το συνηθίζω έψαξα να βρω στοιχεία. Για την µόλυνση του
πλανήτη, για την κλιµατική αλλαγή, για την ατµοσφαιρική ρύπανση. Μπήκα µέσα στον παγκόσµιο ιστό και
άρχισα το σεργιάνι. Άρθρα, οµιλίες, εικόνες, στατιστικά. Στοιχεία άπειρα. Να µιλήσεις για όλα; Αδύνατον.
Να καταπιαστείς µε ένα µόνο από αυτά; Ναι αλλά µε ποιό; Όλα είναι σπουδαία. Όλα έχουν την σηµασία
τους. Όλα επηρεάζουν µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο την ζωή µας.
Ξαφνικά όµως µια σκέψη πέρασε από το µυαλό µου. Έκλεισα το κοµπιούτερ και άφησα τα δεδοµένα
αδιάβαστα. Το θέµα δεν είναι µόνο οι πληροφορίες και η γνώση που θα αποκοµίσουµε από αυτές. Είναι η
ευθύνη που έχουµε. Ως πολίτες που ζουν µέσα σ αυτήν την φύση που την χρησιµοποιούν, που την
εκµεταλλεύονται. Μέχρι ποιού σηµείου φτάνει η δικαιοδοσία µας; µέχρι ποιού σηµείου έχουµε δικαίωµα να 
εξαντλήσουµε τους πόρους της  χωρίς να τους υπολογίζουµε;
Προσέχουµε  το σπίτι που µένουµε να είναι γερό, καθαρό, περιποιηµένο και τακτικό  γιατί εκεί µέσα
διαβιούµε εµείς και οι αγαπηµένοι µας. Το ίδιο και η φύσις. Είναι κι αυτή  σπίτι µας. Μεγαλύτερο  µε  όρια
ευρύτερα πέρα από αυτά της  πόλης ή της χώρας µας. Ωστόσο είναι κι αυτό σπίτι µας. Μέσα σ αυτήν
διαβιούµε. Αν χαλάσει ή καταστραφεί θα µείνουµε εµείς οι ίδιοι ανέστιοι. Δεν γίνεται να λέµε πως η
επικείµενη καταστροφή δεν µας αφορά. Ή ότι δεν έχουµε ευθύνη.
Και βέβαια έχουµε ευθύνη. Και βέβαια µας αφορά. Κι αν η δική µας γενιά δεν ζήσει τις µεγάλες αλλαγές
που προαναγγέλλουν οι επιστήµονες, θα τις ζήσουν οι επόµενες γενιές των παιδιών µας ή των εγγονιών
µας. Δεν µας ενδιαφέρει αυτό; Μας νοιάζει µόνο ο εαυτός µας και το σήµερα; Ωστόσο, να και το σήµερα.
Έχετε καµιά αµφιβολία ότι όλη αυτή η καταστροφή που βρήκε το νησί µας, που βρήκε τον νοµό µας τον
χειµώνα φέτος, δεν είναι εν πολλοίς δηµιούργηµα δικό µας και των επιλογών µας;  Η  παράνοµη αµµοληψία,
η άναρχη και αυθαίρετη δόµηση το µπάζωµα των ρεµάτων η κοπή των δέντρων και…  τόσα άλλα. Δεν
είµαστε πλέον αθώοι. Μέχρι τα τώρα σπαταλούσαµε και εξαντλούσαµε τους πόρους της γης, γιατί
υποτίθεται δεν ξέραµε. Σήµερα όµως δεν µπορούµε να συνεχίζουµε την ίδια ζωή και να κάνουµε πως δεν
συµβαίνει τίποτα.
Η φύσις είµαι σίγουρη, θα βρει τρόπους να ξεπεράσει τα όποια πλήγµατα της καταφέρουµε και θα
συνεχίσει να υπάρχει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχει περάσει εποχές παγετώνων και εποχές ξηρασίας.
Κάθε φορά είχε την δυνατότητα να µετεξελιχτεί.  Εµείς είµαστε που θα πληγούµε, γιατί εµείς δεν µπορούµε
να αλλάξουµε. Τι θα γίνει άραγε το ανθρώπινο είδος όταν θα έχουµε εξαλείψει   τα περισσότερα από τα
άλλα έµβια όντα, ακόµα και αυτά που µας είναι χρήσιµα και απαραίτητα;  Όταν  θα έχωµε εξαντλήσει
όλες τις πηγές ενέργειας; Όταν  η γη υπερθερµανθεί και η στάθµη των ωκεανών θα έχει αλλάξει τελείως
την σηµερινή ακτογραµµή παγκοσµίως;
Ένας µεγαλόσχηµος δήλωσε στο µήνυµά του προχθές πως δεν υπάρχει καιρός για χάσιµο. Αυτή είναι η
µάχη της ζωής µας, τόνισε. Και µη µου πείτε ότι όλο αυτό το θέµα είναι θέµα κυβερνήσεων και εµείς δεν
µπορούµε να κάνουµε κάτι. Και βέβαια µπορούµε. Από το πλαστικό που θα χρησιµοποιήσουµε, ως την
σπατάλη νερού και ενέργειας που θα επιτρέψουµε. Από το να αδειάσωµε το βόθρο µας στην θάλασσα που
κολυµπάµε εµείς οι ίδιοι, από το να κόψουµε τα δέντρα που µας εµποδίζουν, ως και να χτίσωµε πάνω στην
αµµουδιά.
Τι αγωγή και τι µηνύµατα δίνουµε στα παιδιά µας όταν αφήνουµε το νερό να τρέχει στις ντουζιέρες της
παραλίας ανεξέλεγκτο  και να χάνετε στην άµµο; Όταν µας βλέπουν να πετάµε σκουπίδια στους δρόµους
και την θάλασσα; Τι τα µαθαίνουµε όταν καµαρώνουµε για όλα τις παρανοµίες που κάνουµε;
Εµείς-η πιο µεγάλη γενιά -έζησε σ αυτόν τον πλανήτη  σε εποχές όπου όλα επιτρέπονταν. Τώρα όµως τα
πράγµατα έχουν αλλάξει. Ας αναλάβει ο καθένας µας την ευθύνη που του αναλογεί. Όλοι µπορούµε να 
βρούµε τρόπους και να βοηθήσουµε. Μια  φίλη µαζεύει το νερό από τα ξεβγάλµατα χεριών και πιάτων και
ποτίζει τις γλάστρες της. Μια άλλη έβγαλε παντελώς από την ζωή της οτιδήποτε πλαστικό. Όχι µόνο τις
τσάντες αλλά µέχρι και τις µπατονέτες που έχουν πλαστική βάση.  Υπάρχουν εκατοντάδες µικρά ή
µεγαλύτερα πράγµατα που µπορούµε να πράξουµε για να κάνουµε αυτόν τον µεγάλο κόσµο, το σπίτι µας
οµορφότερο και ασφαλέστερο. Και δεν αφορά µόνο τους διπλανούς. Μας αφορά όλους.
Μπεµπλιδάκη Αγγελική
Υ.Γ. Έµαθα πολλά χρήσιµα πράγµατα από  την διάλεξη ενός συντοπίτη µας. Του Κώστα Συνολάκη. Σας την
συνιστώ ανεπιφύλακτα:
https://www.blod.gr/lectures/i-klimatiki-allagi-kai-oi-paralies-tis-ellados/
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Ήξερες πως 214 εκατοµµύρια γυναίκες παγκοσµίως θέλουν να αποφύγουν την εγκυµοσύνη αλλά δεν έχουν
πρόσβαση στις σύγχρονες µεθόδους αντισύλληψης;
O αγώνας για την προάσπιση της Υγείας και των Δικαιωµάτων της γυναίκας αποτελεί συνώνυµο του
αγώνα για τη διασφάλιση της ισότητας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του σεβασµού της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
Οι Γιατροί του Κόσµου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και την Κύπρο, συµµετέχουµε αυτήν την εβδοµάδα
στο Διεθνές Συνέδριο «Women Deliver» στο Vancouver στον Καναδά, στο µεγαλύτερο συνέδριο για την
προάσπιση της ισότητας των φύλων, της πρόσβασης στην υγεία και της ευηµερίας της γυναίκας.
Κεντρικό µήνυµά µας η προάσπιση των Σεξουαλικών και Αναπαραγωγικών Δικαιωµάτων της γυναίκας ως η
βασική προϋπόθεση για την ενδυνάµωση του γυναικείου φύλου και για τη διασφάλιση της ελεύθερης
πρόσβασης στην Υγεία.
******
Για ακόµη µία χρονιά οι Γιατροί του Κόσµου ξεχώρισαν για το έργο και τις δράσεις τους και διακρίθηκαν
ως µία από τις κορυφαίες ανθρωπιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα λαµβάνοντας το βραβείο “Corporate
Superbrand 2018 – 2019″.
Η τελετή απονοµής του οµώνυµου θεσµού πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους εσάς που µας γεµίζετε δύναµη και συµβάλετε µε τον καλύτερο
τρόπο στις προσπάθειές µας για την ανακούφιση των συνανθρώπων µας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Μια µουσικοχορευτική παράσταση για τους Γιατρούς του Κόσµου…
ελάτε να τραγουδήσουµε και να χορέψουµε παραδοσιακά τραγούδια της χώρας µας τη Κυριακή 16 Ιουνίου
στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων …µια µουσικοχορευτική παράσταση τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για
το τµήµα Χανίων των Γιατρών του Κόσµου..
σας περιµένουµε…ολοι µαζι κάνουµε τη διαφορά..
***
Ο Μαραθώνιος δρόµος έχει αρχή, µέση και τέλος.
Ο δικός τους όχι.
Τρέξε στο Μαραθώνιο µε τους Γιατρούς του Κόσµου και βοήθησέ µας να στηρίξουµε τα παιδιά και τις
γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Έλα στην οµάδα µας και τρέξε µαζί µας στο δρόµο.
Λίγες µέρες µένουν ακόµα µέχρι και τη λήξη των εγγραφών. Κάνε την εγγραφή σου τώρα µέχρι και τις 21
Ιουνίου!

Τα στατιστικά για την εβδοµάδα από 03/06/2019 έως και 07/06/2019 είναι
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ    30
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ    9
ΜΑΡΟΚΟ    7
ΠΑΚΙΣΤΑΝ    5
ΑΛΒΑΝΙΑ    3
ΣΥΡΙΑ    2
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ    1
ΑΛΓΕΡΙΑ    1
ΓΚΑΝΑ    1
ΣΟΥΔΑΝ    1
ΠΟΛΩΝΙΑ    1
ΣΕΡΒΙΑ    1
ΣΕΝΕΓΑΛΗ    1
ΙΡΑΚ    1
ΡΟΥΜΑΝΙΑ    1
ΣΥΝΟΛΟ    65

Γιατροί του Κόσµου Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος

διαβαστε επισης
Συµπληρώστε την παρακάτω φόρµα µε τα στοιχεία και το µήνυµά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια µε υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόµενο που η συντακτική οµάδα κρίνει πως
δεν προσφέρουν στο γόνιµο διάλογο, δεν θα δηµοσιεύονται. Παρακαλούµε να αποφεύγετε τα greeklish.
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Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχθηκε Corporate Superbrand Greece για το 2018-2019

Η επιλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως µια από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για το
2018-2019 είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από την Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων όσο
και από το καταναλωτικό κοινό, που µας βαθµολόγησε κατά τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης, η
οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc.

Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές
επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019,
µεταξύ των οποίων είναι και η Εθνική Ασφαλιστική.

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα:

Η Αναγνωρισιµότητα της Επωνυµίας και η Δύναµη της Φήµης

Η Αξιοπιστία και η Μακροχρόνια Συνέπεια

Η Εταιρική Υπευθυνότητα στους Τοµείς: Αγορά, Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνία, Περιβάλλον.

Η Εθνική Ασφαλιστική µε ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, χτίζει διαχρονικές σχέσεις εµπιστοσύνης µε
τους πελάτες της, µένοντας σταθερά προσανατολισµένη στις αξίες που πρεσβεύει εδώ και 128 χρόνια,
αναπτύσσοντας έντονη δράση στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πάντοτε µε υπευθυνότητα
και αξιοπιστία προς στους πελάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
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Διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στα Corporate Superbrands 2018-2019

Η επιτυχημένη πορεία της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ως κορυφαία εταιρία στην παροχή καινοτόμων τεχνολογικών
λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας,  λειτουργικότητας και ασφάλειας, συνεχίζεται και αναγνωρίζεται μέσω
της διάκρισής της στα φετινά Corporate Superbrands Greece.

Συγκεκριμένα,  η ΚΑΥΚΑΣ επιλέχθηκε μεταξύ 1500 υποψηφίων εταιριών και αναδείχθηκε πρώτη στην
κατηγορία «Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη –Φωτισµός» για την περίοδο 2018-2019.

Η εκδήλωση απονομής των βραβείων Corporate Superbrands Greece 2018-2019 πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτήν τιμήθηκαν κορυφαίες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Στόχο του θεσμού αποτελεί η
αναγνώριση και επιβράβευση των ποιοτικών, αξιόπιστων, συνεπών και ιστορικών μαρκών, προϊόντων,
υπηρεσιών και παραγωγών και η ενθάρρυνση των τελευταίων για τη δημιουργία και τοποθέτηση στην
αγορά προϊόντων, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών και να κερδίζουν την
εµπιστοσύνη τους.

Η διάκριση της ΚΑΥΚΑΣ στο διεθνή θεσμό, που διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά στη χώρα μας, επισφραγίζει
τη δυναμική εξέλιξη της εταιρίας στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του φωτισμού. Η
ΚΑΥΚΑΣ βαθμολογήθηκε και εν συνεχεία αναδείχτηκε πρώτη μεταξύ 6 άλλων εταιριών της κατηγορίας
“Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά  Είδη –Φωτισμός” από Κριτική Επιτροπή ειδικών της αγοράς καθώς και από
ψηφοφορία του κοινού.

Η κα. Μαρίκα Λάμπρου, Managing Director της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή μας ως ένα
από τα κορυφαία brands στην Ελλάδα αποτελεί μεγάλη τιμή για την ΚΑΥΚΑΣ. Συνεχίζουμε δυναμικά,
γνωρίζοντας πως το έργο μας εκτιμάται από την αγορά, αλλά κυρίως από τους συνεργάτες και τους
πελάτες μας. Είμαστε υπερήφανοι για τη σπουδαία αυτή διάκριση, η οποία ενισχύει το όραμα της
εταιρίας μας για την παροχή άριστων τεχνολογικών λύσεων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας,
λειτουργικότητας και ασφάλειας για κάθε χώρο και εφαρµογή».
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Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχθηκε Corporate Superbrand Greece για το 2018-
2019!

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχτηκε σε Corporate Superbrand για τα έτη 2018-2019 και απέσπασε βραβείο
αριστείας ως Corporate Superbrand Greece 2018-2019. Η διάκριση αυτή για την Εθνική Ασφαλιστική είναι
ιδιαίτερης σηµασίας και βαρύτητας καθώς επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας τόσο στην
ασφαλιστική αγορά, όσο και στη συνείδηση των πελατών µας!

Σύµφωνα µε την σχετική ανακοίνωση, η επιλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως µια από τις Κορυφαίες
Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα για το 2018-2019 είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από
την Κριτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που µας βαθµολόγησε κατά
τη διενέργεια Έρευνας Κοινής Γνώµης, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Marc.

Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων Εταιρικών Επωνυµιών, αναδείχθηκαν 259 Εταιρικές
επωνυµίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται ως Corporate Superbrands Greece 2018-2019,
µεταξύ των οποίων είναι και η Εθνική Ασφαλιστική.

Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν τα ακόλουθα:

• Η Αναγνωρισιµότητα της Επωνυµίας και η Δύναµη της Φήµης

• Η Αξιοπιστία και η Μακροχρόνια Συνέπεια

• Η Εταιρική Υπευθυνότητα στους Τοµείς: Αγορά, Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνία, Περιβάλλον.

Η Εθνική Ασφαλιστική µε ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, χτίζει διαχρονικές σχέσεις εµπιστοσύνης µε
τους πελάτες της, µένοντας σταθερά προσανατολισµένη στις αξίες που πρεσβεύει εδώ και 128 χρόνια,
αναπτύσσοντας έντονη δράση στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πάντοτε µε υπευθυνότητα
και αξιοπιστία προς στους πελάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καταλήγει η ανακοίνωση.
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Η INTERAMERICAN κορυφαία στα ελληνικά ασφαλιστικά Superbrand

Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε και φέτος η εκδήλωση της ανακοίνωσης των κορυφαίων εταιρικών
επωνυµιών, στο πλαίσιο του θεσµού «Corporate Superbrands 2018-2019», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις
3 Ιουνίου. Η INTERAMERICAN ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των εταιρειών που
προκρίθηκαν στην τελική επιλογή από την ασφαλιστική αγορά.

Αναδείχθηκαν, συνολικά, οι κορυφαίες επωνυµίες σε 37 κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από
όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας, ενώ υπήρξε διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου
το βραβείο µοιράστηκαν επτά ΜΚΟ µε σηµαντικό κοινωνικό έργο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά
διακεκριµένες ΜΚΟ έχει υποστηρίξει ή υποστηρίζει η INTERAMERICAN, στοιχείο που υπογραµµίζει την
ευστοχία των επιλογών και συµπράξεων της εταιρείας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής
υπευθυνότητας.

Οι κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες αναδείχθηκαν µετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και
δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, που διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών Marc A.E.. Η κριτική επιτροπή,
που βαθµολογεί τις εταιρείες, απαρτίζεται από 16 ενεργά µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας τα οποία
έχουν θεσµικό, κατά κανόνα, ρόλο, στην ελληνική οικονοµία. Από τον αρχικό κατάλογο 1.500 περίπου
εταιρειών, αναδείχθηκαν 7 εταιρικές επωνυµίες ανά κατηγορία, που έλαβαν επίσης την αναγνώριση του
Superbrand. Η επιλογή των εταιρειών που βραβεύθηκαν, έγινε µε τα ακόλουθα κριτήρια:

Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας και Δύναµη Φήµης
Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
Εταιρική Υπευθυνότητα
Αγορά (ποιότητα, τιµή προϊόντος, υπηρεσίες)
Εργασιακές Σχέσεις (σύννοµη και διάφανη λειτουργία, κλίµα και πρακτικές)
Κοινωνία (χορηγικές, πολιτισµικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες)
Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Η INTERAMERICAN, που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια της στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς, χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αναγνωρισιµότητα του brand, τη σταθερή οργανική κερδοφορία
σε βάθος χρόνου και την υψηλή φερεγγυότητα, που υποστηρίζει την αξιοπιστία της και υπογραµµίζεται
από τον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη, και για τα διεθνή standards, Net Promoter Score (63).  Ακόµη, διακρίνεται
για την πρωτοποριακή στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια, πρόοδο σε σχεδιασµό, διεθνείς
δεσµεύσεις, πρωτοβουλίες - πρακτικές και λογοδοσία στο πεδίο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και στο
ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε συνεχή δηµιουργία αξίας για όλους τους stakeholders. Η
εταιρεία κατά το 2018 διένειµε οικονοµική αξία (κοινωνικό προϊόν) 196,9 εκατ. ευρώ.

Την εκδήλωση οργάνωσε η «Superbrands Greece», την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Συµεών Γ.
Τσοµώκος Α.Ε. Σηµειώνεται πως ο θεσµός είναι ενεργός σε 90 χώρες.

Στη φωτρογραφία εξωφύλλου: Ο Αντώνης Γκορτζής, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής και ο Μάρκος
Φραγκουλόπουλος, αναπλ. γεν. διευθυντής πωλήσεων και marketing INTERAMERICAN, κατά την απονοµή
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H Φοβερά Προστασία βραβεύτηκε Superbrands 2018-2019
#Βραβείο

Newsroom 12/06/2019 13:20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. αναδείχθηκε ως ένα από τα κορυφαία Corporate Superbrands 2018 – 2019 στην
κατηγορία «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες – Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις» στο πλαίσιο των Corporate Superbrands
Awards Greece.

Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το βραβείο
παρέλαβε ο CEO της εταιρείας κ. Γιώργος Καρράς. Ο θεσµός Superbrands Greece, εντάσσεται στο πλαίσιο
του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που εκπροσωπείται σε 91 χώρες και είχε στόχο να αναδείξει τις
κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 39 κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας.

Ο αρχικός κατάλογος περιελάµβανε περίπου 1.500 υποψήφιες εταιρικές επωνυµίες. Η επιλογή είναι το
αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από µια κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων όσο και από το
καταναλωτικό και το επιχειρηµατικό κοινό, το οποίο βαθµολόγησε τις εταιρείες κατά τη διενέργεια
πανελλαδικής έρευνας κοινής γνώµης της εταιρίας Marc.

Ο CEO της Φοβερά Προστασία Α.Ε., κ. Γιώργος Καρράς, δήλωσε σχετικά µε τη διάκριση: «Η ανάδειξή µας
ως Superbrand 2018 – 2019 είναι απόρροια των αξιόπιστων υπηρεσιών της Φοβερά Προστασία Α.Ε., της
εµπιστοσύνης των πελατών µας, αλλά και της συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων της εταιρείας.
Κάθε επιβράβευση µας κρατάει πιστούς στο όραµά µας: Να παρέχουµε καινοτόµες υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας, να δηµιουργούµε σχέσεις εµπιστοσύνης και να είµαστε αξιόπιστος οικονοµικός σύµβουλος για
κάθε επιχείρηση!» Η Φοβερά Προστασία Α.Ε κατέχει σήµερα µια σηµαντική θέση στο χώρο των εταιριών
που παρέχουν Λογιστικές, Φοροτεχνικές, Μισθοδοτικές και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες σε µικρές και
µεγάλες επιχειρήσεις. Με φιλοσοφία καθαρά πελατοκεντρική παρέχει ολιστική υποστήριξη, καλύπτοντας
ένα ευρύτατο φάσµα αναγκών και απαιτήσεων των επιχειρήσεων που την εµπιστεύονται. Αυτό που την
κάνει να ξεχωρίζει είναι η µέθοδος και η στρατηγική που χρησιµοποιεί για να εξυπηρετήσει, να
διαχειριστεί και να αναπτύξει ακόµα και τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις.
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Κορυφαίο Superbrand της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η INTERAMERICAN

Με ιδιαίτερη επιτυχία οργανώθηκε και φέτος η εκδήλωση της ανακοίνωσης των κορυφαίων εταιρικών
επωνυµιών, στο πλαίσιο του θεσµού «Corporate Superbrands 2018-2019», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις
3 Ιουνίου.

Η INTERAMERICAN ξεχώρισε µε την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των εταιρειών που προκρίθηκαν στην
τελική επιλογή από την ασφαλιστική αγορά. Αναδείχθηκαν, συνολικά, οι κορυφαίες επωνυµίες σε 37
κατηγοριοποιηµένους κλάδους του επιχειρείν από όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας, ενώ υπήρξε
διάκριση και για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπου το βραβείο µοιράστηκαν επτά ΜΚΟ µε σηµαντικό
κοινωνικό έργο.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τις επτά διακεκριµένες ΜΚΟ έχει υποστηρίξει ή υποστηρίζει η
INTERAMERICAN, στοιχείο που υπογραµµίζει την ευστοχία των επιλογών και συµπράξεων της εταιρείας
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας.

Οι κορυφαίες εταιρικές επωνυµίες αναδείχθηκαν µετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και
δηµοσκόπηση κοινής γνώµης, που διενεργήθηκε από την εταιρεία ερευνών Marc A.E.. Η κριτική επιτροπή,
που βαθµολογεί τις εταιρείες, απαρτίζεται από 16 ενεργά µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας τα οποία
έχουν θεσµικό, κατά κανόνα, ρόλο, στην ελληνική οικονοµία. Από τον αρχικό κατάλογο 1.500 περίπου
εταιρειών, αναδείχθηκαν 7 εταιρικές επωνυµίες ανά κατηγορία, που έλαβαν επίσης την αναγνώριση του
Superbrand. Η επιλογή των εταιρειών που βραβεύθηκαν, έγινε µε τα ακόλουθα κριτήρια:

Αναγνωρισιµότητα Επωνυµίας και Δύναµη Φήµης
Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια
Εταιρική Υπευθυνότητα
Αγορά (ποιότητα, τιµή προϊόντος, υπηρεσίες)
Εργασιακές Σχέσεις (σύννοµη και διάφανη λειτουργία, κλίµα και πρακτικές)
Κοινωνία (χορηγικές, πολιτισµικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες)
Περιβάλλον (προστασία και περιορισµός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Η INTERAMERICAN, που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια της στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς, χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αναγνωρισιµότητα του brand, τη σταθερή οργανική κερδοφορία
σε βάθος χρόνου και την υψηλή φερεγγυότητα, που υποστηρίζει την αξιοπιστία της και υπογραµµίζεται
από τον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη, και για τα διεθνή standards, Net Promoter Score (63). Ακόµη, διακρίνεται για
την πρωτοποριακή στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια, πρόοδο σε σχεδιασµό, διεθνείς
δεσµεύσεις, πρωτοβουλίες - πρακτικές και λογοδοσία στο πεδίο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και στο
ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε συνεχή δηµιουργία αξίας για όλους τους stakeholders. Η
εταιρεία κατά το 2018 διένειµε οικονοµική αξία (κοινωνικό προϊόν) 196,9 εκατ. ευρώ.

Την εκδήλωση οργάνωσε η «Superbrands Greece», την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα η Συµεών Γ.
Τσοµώκος Α.Ε. Σηµειώνεται πως ο θεσµός είναι ενεργός σε 90 χώρες.
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Ravenna No1, και επίσηµα ένα ελληνικό superbrand
Γράφτηκε από τον/την Ιωάννα Καραγιάννη

Ο θεσµός των Superbrands είναι παγκοσµίως ο πιο αναγνωρισµένος στον χώρο της επιχειρηµατικότητας,
στον οποίο αναδεικνύονται και επιβραβεύονται οι κορυφαίες εταιρείες ανά τον κόσµο.

Στην Ελλάδα, για το έτος 2018-2019, σε µια λαµπερή τελετή που διεξήχθη τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, βραβεύθηκε και η γνωστή εταιρεία RAVENNA ως µία από τις Κορυφαίες
Εταιρικές Επωνυµίες στην Ελλάδα, ξεχωρίζοντας ανάµεσα σε περίπου 1500 καταξιωµένες ελληνικές και
πολυεθνικές εταιρείες.

Η RAVENNA, µία σηµαντική και οικονοµικά σταθερή επιχείρηση στον κλάδο των πλακιδίων και ειδών
υγιεινής, κατέχει ένα από τα µεγαλύτερα µερίδια στην αγορά, έχοντας επιπλέον κάνει άνοιγµα και στον
χώρο του επίπλου και του φωτισµού. Διαθέτει τη µεγαλύτερη συλλογή σε ετοιµοπαράδοτα προϊόντα, που
καλύπτει από τις πιο απλές µέχρι και τις πιο εξειδικευµένες καταναλωτικές ανάγκες.

Μετά το πρώτο κατάστηµα του Σχηµαταρίου, αυτό της Θεσσαλονίκης και φυσικά το πετυχηµένο e-shop
ravenna.gr, αναµένεται µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, το νέο κατάστηµα RAVENNA στον Κηφισό, σε έναν
χώρο 6.500 τ.µ., το οποίο θα προσφέρει 42 νέες θέσεις εργασίας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εταιρεία RAVENNA ήταν η µοναδική εταιρεία που βραβεύτηκε στον κλάδο των
πλακιδίων και ειδών υγιεινής.

https://tvstar.gr/deltia-typou-articles/107162-ravenna-no1-kai-episima-ena-elliniko-superbrand
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Ως superbrand του 2018-2019 βραβεύτηκε η Φοβερά Προστασία
Ο θεσµός Superbrands Greece, εντάσσεται στο πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες
Η Φοβερά  Προστασία  Α.Ε. αναδείχθηκε ως ένα  από τα  κορυφαία  Corporate Superbrands 2018 –
2019 στην κατηγορία  «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες – Υπηρεσίες για  Επιχειρήσεις» στο πλαίσιο
των Corporate Superbrands Awards Greece. 
Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το βραβείο
παρέλαβε ο CEO της εταιρείας κ. Γιώργος Καρράς.
Ο θεσµός Superbrands Greece, εντάσσεται στο πλαίσιο του παγκόσµιου θεσµού των Superbrands που
εκπροσωπείται σε 91 χώρες και είχε στόχο να αναδείξει τις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται
σε 39 κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας. 
Ο αρχικός κατάλογος περιελάµβανε περίπου 1.500 υποψήφιες εταιρικές επωνυµίες. 
Η επιλογή είναι το αποτέλεσµα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από µια κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων όσο
και από το καταναλωτικό και το επιχειρηµατικό κοινό, το οποίο βαθµολόγησε τις εταιρείες κατά τη
διενέργεια πανελλαδικής έρευνας κοινής γνώµης της εταιρίας Marc.
Ο CEO της Φοβερά Προστασία Α.Ε., κ. Γιώργος Καρράς, δήλωσε σχετικά µε τη διάκριση: «Η ανάδειξή µας
ως Superbrand 2018 – 2019 είναι απόρροια των αξιόπιστων υπηρεσιών της Φοβερά Προστασία Α.Ε., της
εµπιστοσύνης των πελατών µας, αλλά και της συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων της εταιρείας.
Κάθε επιβράβευση µας κρατάει πιστούς στο όραµά µας: Να παρέχουµε καινοτόµες υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας, να δηµιουργούµε σχέσεις εµπιστοσύνης και να είµαστε αξιόπιστος οικονοµικός σύµβουλος για
κάθε επιχείρηση!»
Η Φοβερά Προστασία Α.Ε κατέχει σήµερα µια σηµαντική θέση στο χώρο των εταιριών που παρέχουν
Λογιστικές, Φοροτεχνικές, Μισθοδοτικές και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες σε µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις.
Με φιλοσοφία καθαρά πελατοκεντρική παρέχει ολιστική υποστήριξη, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσµα
αναγκών και απαιτήσεων των επιχειρήσεων που την εµπιστεύονται. 
Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι η µέθοδος και η στρατηγική που χρησιµοποιεί για να εξυπηρετήσει,
να διαχειριστεί και να αναπτύξει ακόµα και τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις.

www.bankingnews.gr

http://bankingnews.gr/index.php?id=430572
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Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχθηκε Corporate Superbrand Greece για το 2018-2019

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχθηκε Corporate
Superbrand Greece για το 2018-2019
Επιχειρήσεις

Η Εθνική Ασφαλιστική αναδείχτηκε σε Corporate Superbrand για τα έτη 2018-2019 και απέσπασε βραβείο
αριστείας ως Corporate Superbrand Greece 2018-2019.  Η διάκριση αυτή για την Εθνική Ασφαλιστική είναι
ιδιαίτερης σηµασίας και βαρύτητας καθώς επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας τόσο στην
ασφαλιστική αγορά, όσο και στη συνείδηση των πελατών µας!  ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗCorporate Superbrand
Greece

Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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