
 

 

 

H Frigoglass προσφέρει στιγμές χαράς σε οικογένειες και παιδιά  

Ψυγεία της Frigoglass και τρόφιμα διατέθηκαν σε 9 κοινωφελείς οργανισμούς 

 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου, 2014 – Φέτος τα Χριστούγεννα η Frigoglass εύχεται Χρόνια Πολλά κάνοντας ένα 

δώρο χαράς και αγάπης σε 9 κοινωφελείς οργανισμούς  που φροντίζουν παιδιά, οικογένειες και απόρους.  

Σκοπός της ενέργειας «Frigoglass, χαμόγελα δροσιάς» ήταν να δωρίσει καινούργια επαγγελματικά 

ψυγεία, ώστε να διατεθούν σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Αττικής, σε μια 

προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες σίτισης για όλους όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Η Frigoglass σε 

συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός (www.desmos.org), επέλεξαν βάσει των αναγκών, 

συνολικά 9 κοινωφελείς οργανισμούς προκειμένου να διαθέσουν τα εν λόγω ψυγεία. 

Η πρωτοβουλία όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ιδιαίτερα σημαντική και άμεση ήταν η ανταπόκριση των 

εργαζομένων της Frigoglass στο κάλεσμα της εταιρείας για τη συγκέντρωση τροφίμων, προκειμένου να 

γεμίσουν τα ψυγεία και να προσφέρουν χαμόγελα τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων. Μέσα σε μια 

ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα, οι εκπρόσωποι της Frigoglass, ε   πισκέφθηκαν τους οργανισμούς που 

συμμετείχαν στην πρωτοβουλία, με σκοπό να παραδώσουν τα ψυγεία και τα τρόφιμα που 

συγκεντρώθηκαν.   

Ο  κ. Σταμάτης Καρατζάς, Head of Commercial Policy and Global Account Management της Frigoglass 

δήλωσε σχετικά:  

 «Είμαι συγκινημένος από τη γενναιοδωρία που έδειξε η ομάδα της Frigoglass σε αυτή μας την 

πρωτοβουλία, υποδηλώνοντας το ενδιαφέρον των ανθρώπων μας και τη διάθεσή τους να «αγκαλιάσουν» 

και να συμβάλουν έμπρακτα σε ενέργειες που συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα όσους 

βρίσκονται σε ανάγκη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, 

γιατί με αυτόν τον τρόπο όλοι μαζί στηρίζουμε το έργο αξιόλογων φορέων και οργανισμών.» 

Τα ψυγεία και τρόφιμα της Frigoglass διατέθηκαν στους παρακάτω κοινωφελείς οργανισμούς: «Ο Άγιος 

Αλέξανδρος- Στέγη Θηλέων Παλαιού Φαλήρου, «Παιδικό Σπίτι Πειραιά», «Η Κιβωτός του Κόσμου», 

«Γέφυρα Ζωής», «Μαζί για το παιδί- Ίδρυμα κοινωνικής εργασίας Χατζηπατέρειον- Κ.Α.Σ.Π.», «Κοινωνικές 

Δομές Ιλίου- Τράπεζα Χρόνου», «ΚΟΔΕΠ- Ξενώνας Αστέγων Ανακούφιση», «Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων- Εστία Προσφύγων» και «Κάριτας».  
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Frigoglass 

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος των πιο γνωστών εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και είναι ο 

βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής 

Αφρικής.  

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίες εταιρείες από τον κλάδο 

αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά ψυγεία της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες 

ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων του και να συμβάλλουν στην άμεση 

κατανάλωση τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της 

Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουν φιλόδοξους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν 

το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.  

Με μια πραγματικά παγκόσμια παρουσία, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της 

Ευρώπης, ενώ παράλληλα εξελίσσεται σε πρωταθλητή των αναδυομένων αγορών. Με οκτώ παραγωγικές 

μονάδες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, 

υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας σε πέντε ηπείρους με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και 

μετά την πώληση.  

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.frigoglass.com.  

 

Δεσμός 

Ο Δεσμός είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με σκοπό την κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων μέσα από 

τη μέγιστη αξιοποίηση πλεονάσματος από ιδιώτες και εταιρείες. Aπό την ίδρυσή του, τον Ιανουάριο του 

2012 έως σήμερα, ο Δεσμός, με επίκεντρο τα γραφεία του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει προσφέρει σε 

ένα ολοένα και αυξανόμενο δίκτυο 378 οργανισμών κοινωνικής ωφελείας στην Ελλάδα, βοηθώντας 

συνολικά πάνω από 300.000 βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επωφελούμενους χάρη στην προσφορά 

περισσότερων από 141 εταιρειών και εκατοντάδων ιδιωτών! Η εκτιμώμενη αξία των αγαθών που έχει 

διαχειριστεί ο Δεσμός υπερβαίνει το €1.300.000.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του Δεσμού, αλλά και για να δείτε πώς μπορείτε να 

βοηθήσετε, επισκεφθείτε το www.desmos.org ή τη σελίδα του Δεσμού στο facebook.  


