
 

 

  

Η Frigoglass έλαβε την Πλατινένια Διάκριση της EcoVadis για το 2020 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020 – Η Frigoglass ανακοινώνει ότι έλαβε την Πλατινένια Διάκριση της EcoVadis για 

τις βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές της το 2020. Επί τέσσερα συναπτά έτη, η Frigoglass 

κατατάσσεται στο 1% των κορυφαίων αξιολογούμενων εταιρειών παγκοσμίως στον κλάδο της. Με συνολική 

βαθμολογία 83%, η Frigoglass κατέχει το υψηλότερο ποσοστό αξιολόγησης για τις υπεύθυνες πρακτικές της 

στις κατηγορίες Περιβάλλον, Εργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμες Προμήθειες και Δεοντολογία. 

Η EcoVadis αξιολόγησε τις συγκεκριμένες κατηγορίες και αναγνώρισε τη Frigoglass ως έναν από τους πλέον 

ευαισθητοποιημένους προμηθευτές σε θέματα περιβάλλοντος, σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Η έννοια της βιωσιμότητας είναι πλήρως ενσωματωμένη στην κουλτούρα της Frigoglass και παραμένει στο 

επίκεντρο των στρατηγικών προτεραιοτήτων της. Κάθε χρόνο, η εταιρεία θέτει φιλόδοξους στόχους για τη 

βελτίωση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και 

επίτευξη θετικού αντίκτυπου στους ανθρώπους και στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Η Πλατινένια 

Διάκριση, μια νέα κατηγορία αξιολόγησης που θεσπίστηκε φέτος για πρώτη φορά από την EcoVadis, 

επισφραγίζει τη διαρκή δέσμευση της Frigoglass σε θέματα βιωσιμότητας.  

Η EcoVadis, η κορυφαία πλατφόρμα παρακολούθησης της βιωσιμότητας παγκοσμίως, ενθαρρύνει τις 
εταιρείες να υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται σε 
διεθνή πρότυπα, όπως η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς (Global Reporting Initiative, GRI), το 
Παγκόσμιο Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το ISO 26000. Το δίκτυο εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης (EKE) της EcoVadis καλύπτει περισσότερους από 50.000 προμηθευτές, 190 κλάδους και 150 χώρες.  
 

 

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι 

που λάβαμε την Πλατινένια Διάκριση το 2020, αλλά και την ανώτατη διάκριση για τις κοινωνικά υπεύθυνες 

δραστηριότητές μας επί τέταρτη συνεχή χρονιά. Η αξιολόγησή μας από την EcoVadis αποδεικνύει την 

αποφασιστικότητά μας να βελτιώνουμε συνεχώς τις επιδόσεις μας, καινοτομώντας στον κλάδο με τρόπους 

που διασφαλίζουν ένα βιώσιμο μέλλον. Επιπλέον, μας ενθαρρύνει να ενισχύσουμε τις πρωτοβουλίες μας τα 

επόμενα χρόνια». 
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Frigoglass  

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

κόσμο. Κατέχει μια 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 και να συμβάλλουν στην άμεση 

κατανάλωσή τους. Παράλληλα, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass 

δίνουν στους πελάτες τη δυνατότητα να πετυχαίνουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και να μειώνουν το 

αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.  

Χάρη στην παγκόσμια παρουσία της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ 

παράλληλα εξελίσσει και εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε οκτώ 

χώρες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των 

πελατών μας με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση. 

Στον Κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις αγορές της Αφρικής, οι οποίες αποτελούν 

επενδυτικές περιοχές προτεραιότητας για τους πελάτες μας. Ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίου 

προμηθευτή γυάλινων φιαλών και συμπληρωματικών λύσεων συσκευασίας στη Δυτική Αφρική, με στόχο να 

δημιουργούμε επιπλέον αξία για τους πελάτες μας. 

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

 

 


