
 

 

 

Για 2η συνεχή χρονιά η Frigoglass μοιράζει «Χαμόγελα Δροσιάς» 

H Frigoglass στήριξε εκατοντάδες παιδιών και προσφύγων με την προσφορά επαγγελματικών ψυγείων 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου, 2016 – Η Frigoglass συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό ευαίσθητων κοινωνικών 

ομάδων και κοινωφελών οργανισμών, κάνοντας πράξη για 2η συνεχή χρονιά την ενέργεια «Χαμόγελα 

Δροσιάς». Με την προσφορά επαγγελματικών ψυγείων υποστηρίζει βασικές λειτουργικές ανάγκες των 

οργανισμών και βοηθά εκατοντάδες παιδιών και προσφύγων. 

Σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμό» (www.desmos.org), η εταιρεία προσέφερε  

επαγγελματικά ψυγεία σε έξι Οργανισμούς Κοινωφελούς Πρόνοιας, τα οποία έφεραν το μήνυμα 

«Frigoglass, Χαμόγελα Δροσιάς». Παράλληλα, όλη η οικογένεια εργαζομένων της Frigoglass στην Ελλάδα 

ανταποκρίθηκε ενεργά στο κάλεσμα της εταιρείας συμβάλλοντας στη συγκέντρωση χρημάτων 

προκειμένου να εφοδιαστούν τα ψυγεία με τρόφιμα.  

Σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και χαράς, εκπρόσωποι της Frigoglass και του Δεσμού, παρέδωσαν στους 

κοινωφελείς οργανισμούς που συμμετείχαν ψυγεία και τρόφιμα, για τη στήριξη παιδιών και προσφύγων. 

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, ενισχύθηκαν οι ακόλουθοι οργανισμοί και ιδρύματα: 

 UNESCO Πειραιώς και Νήσων 

 Ο Πλησίον – Φιλανθρωπικό Σωματείο 

 Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Θεσσαλονίκης 

 Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» 

 Αγκαλιά – Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού 

 Στρατός Σωτηρίας 

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

δήλωσε σχετικά:  

 «Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, που συνάνθρωποί μας δοκιμάζονται καθημερινά και χρειάζονται την 

ουσιαστική βοήθεια όλων, δεν θα μπορούσαμε παρά να μη συνεχίσουμε την κοινωνική μας προσφορά με 

πράξεις ευθύνης.  Σε αυτή την προσπάθεια, οι εργαζόμενοι της Frigoglass συμμετείχαν ενεργά και έτσι 

κατορθώσαμε όλοι μαζί να συνδράμουμε και να στηρίξουμε το αξιέπαινο έργο των Κοινοφελών 

Οργανισμών. Σε κάθε ανάγκη, σε κάθε κάλεσμα, θα βρισκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας και των 

συνανθρώπων μας για να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για όλους». 

Μέσα από την ενέργεια «Frigoglass, Χαμόγελα Δροσιάς», η εταιρεία έχει στηρίξει μέχρι και σήμερα, 15 

Κοινωφελείς Οργανισμούς παρέχοντας επαγγελματικά ψυγεία και προσφέροντας χαρά σε όσους το έχουν 

ανάγκη. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.desmos.org/
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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.  

Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον Κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις 

αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής 

στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων 

φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή να 

προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.  

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 516 οργανισμών κοινωνικής ωφελείας στην Ελλάδα, βοηθώντας  

συνολικά πάνω από 300.000 βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επωφελούμενους χάρη στην προσφορά  

περισσότερων από 232 εταιρειών και εκατοντάδων ιδιωτών! Η εκτιμώμενη αξία των αγαθών που έχει  

διαχειριστεί ο Δεσμός υπερβαίνει τα €2.100.000.  

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 

www.facebook.com/desmos.org. 


