
 

 

  

Η Frigoglass έλαβε Χρυσή Διάκριση από την EcoVadis για το 2019 

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2020 – Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Frigoglass επιβραβεύθηκε με Χρυσή Διάκριση 

από την EcoVadis για τις βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές της. Η εταιρεία κατατάχθηκε στο 1% 

μεταξύ όλων των καλύτερων αξιολογούμενων εταιριών παγκοσμίως. 

Η βιωσιμότητα αποτελεί κεντρικό άξονα της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Είναι ενσωματωμένη στην 

κουλτούρα μας και στις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Σημειώσαμε περαιτέρω πρόοδο σε όλους τους 

πυλώνες βιωσιμότητας που εφαρμόζουμε και σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας ως προς τη βιωσιμότητα για 

τη βελτίωση του κλάδου, την προστασία του περιβάλλοντος και τη θετική μας επίδραση στους ανθρώπους 

και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. 

Η EcoVadis είναι μια κορυφαία πλατφόρμα ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης), η οποία παρέχει 

ανεξάρτητη αξιολόγηση των επιδόσεων της ΕΚΕ. Το δίκτυο ΕΚΕ της EcoVadis καλύπτει πάνω από 55.000 

προμηθευτές, 198 τομείς και 155 χώρες. Η μεθοδολογία της βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, όπως η GRI 

(Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς), το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Εθνών και το ISO 26000. 

Η Χρυσή διάκριση είναι αποτέλεσμα των βελτιωμένων επιδόσεών μας στις υπεύθυνες πρακτικές μας στις 

κατηγορίες «Περιβάλλον», «Εργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα» και «Βιώσιμες Προμήθειες», και μας 

κατατάσσει στους κορυφαίους προμηθευτές που αξιολογούνται από την EcoVadis όσον αφορά τη 

βιωσιμότητα. 

 

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος 

της Frigoglass, σχολίασε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι 

που λάβαμε τη Χρυσή διάκριση για τις βιώσιμες και 

κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές μας για τρίτη συνεχή 

χρονιά. Η διάκριση αυτή επισφραγίζει την 

αποφασιστικότητά μας να βελτιώνουμε συνεχώς τις 

επιδόσεις μας, προσθέτοντας αξία σε όλους τους 

συνεργάτες μας και στην κοινωνία». 
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Frigoglass  

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

κόσμο. Κατέχει μία από τις ηγετικές θέσεις 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 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου 

του άνθρακα.  

Με την παρουσία της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα 

εξελίσσεται και εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με οκτώ παραγωγικές μονάδες και ένα 

εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας 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, 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 να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους. 

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

 

 


