ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον μαζί με την Frigoglass
δωρίζουν 351 ψυγεία στο Υπουργείο Υγείας ενισχύοντας τη
δυνατότητα αποθήκευσης υλικού για τον εμβολιασμό κατά του
κορωνοϊού
Αθήνα, 02 Φεβρουαρίου 2021 –Σε δωρεά 351 ψυγείων προς το Υπουργείο Υγείας για την
ενίσχυση της δυνατότητας αποθήκευσης υλικού για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού,
προχώρησαν η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Frigoglass, συνδράμοντας στην εθνική προσπάθεια
για την καταπολέμηση της πανδημίας. Στόχος των εταιρειών, να υποστηρίξουν από κοινού την
ικανότητα της χώρας μας να υποδεχθεί επαρκές υλικό για τον εμβολιασμό κατά του Covid-19.
Τα ψυγεία έχουν ήδη διατεθεί σε σημεία παράδοσης ανά την Επικράτεια, σε γεωγραφική
κατανομή που υπέδειξε το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες.
Αναφορικά με τη δωρεά, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Η δωρεά 301
ψυγείων από την Coca-Cola Τρία Έψιλον και 50 ψυγείων από τη Frigoglass ενισχύει σημαντικά
τις δυνατότητές μας να αποθηκεύουμε με ασφάλεια το απαραίτητο υλικό για τον εμβολιασμό των
συμπολιτών μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τις δύο εταιρείες για τη συμβολή τους σε αυτή την
εθνική προσπάθεια, τη μεγαλύτερη και κρισιμότερη υγειονομική επιχείρηση στην Ιστορία της
Πατρίδας μας».
Η Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε
σχετικά: «Από την πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης η Coca-Cola Τρία Έψιλον βρίσκεται δίπλα
στην κοινωνία και τις Δημόσιες Δομές με αίσθημα αλληλεγγύης και φροντίδας. Σήμερα, μαζί με
την Frigoglass, ενισχύουμε περαιτέρω τις ανάγκες του Υπουργείου Υγείας συνδράμοντας με την
δωρεά ψυγείων στη δυνατότητα αποθήκευσης υλικού για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού.
Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες για την στήριξη της χώρας και του
κλάδου μας, ώστε όλοι μαζί να χτίσουμε την επόμενη ημέρα».
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και τις υποδομές του Εθνικού
Συστήματος Υγείας από την πρώτη στιγμή της πανδημίας στηρίζοντας σταθερά την εθνική
προσπάθεια για την καταπολέμηση του Covid-19. Η δωρεά αυτή έρχεται σε συνέχεια των
δράσεων που υλοποίησε η εταιρεία για την υποστήριξη της αγοράς και τη στήριξη της κοινωνίας,
της Δημόσιας Υγείας, της Παιδείας και των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Υπενθυμίζεται ότι
η Coca-Cola στην Ελλάδα μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και με την υποστήριξη του Ιδρύματος
της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τη δημιουργία
7 νέων πλήρως εξοπλισμένων θέσεων ΜΕΘ, και προχώρησε στη δωρεά αντιδραστηρίων για τη
διενέργεια 12.000 τεστ. Επιπλέον, η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola Hellas προχώρησαν
στη δωρεά 3 αναπνευστήρων για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
Παράλληλα, οι εταιρείες έχουν διαθέσει δωρεάν περισσότερα από 700.000 προϊόντα σε 19.000

γιατρούς και νοσηλευτές, εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων και
Κοινωνικά Παντοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
###
Σχετικά με την Coca-Cola Τρία Έψιλον
Εστιασμένη στην ανάπτυξη, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, είναι μια εταιρεία καταναλωτικών αγαθών, μέλος
του Ομίλου Coca-Cola HBC και στρατηγικός συνεργάτης της The Coca-Cola Company. Με σημαντικό
κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα στη χώρα, η εταιρεία εκπροσωπεί σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών
(47.3%) όλου του κλάδου των αναψυκτικών στην Ελλάδα και συμβάλλει ουσιαστικά στην απασχόληση και
την οικονομία της χώρας, την στήριξη της νέας γενιάς και την αειφόρο ανάπτυξη. Mε 51 χρόνια παρουσίας
στην αγορά και εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σχηματάρι, το Ηράκλειο Κρήτης και το Αίγιο, παράγει και
διανέμει ένα από τα πιο ισχυρά και ευέλικτα χαρτοφυλάκια του κλάδου με ποιοτικά προϊόντα που
ικανοποιούν τις επιθυμίες των καταναλωτών κάθε στιγμή της ημέρας σε οποιαδήποτε περίσταση. Σε αυτά
περιλαμβάνονται εμπορικά σήματα της The Coca-Cola Company, όπως αναψυκτικά (Coca-Cola, Sprite,
Fanta, Schweppes), το παγωμένο τσάι FUZETEA, η σειρά φυτικών ροφημάτων AdeZ, και ο καφές Costa
Coffee, αλλά και προϊοντικές μάρκες που ανήκουν στον Όμιλο Coca-Cola HBC, όπως οι χυμοί Amita και
Frulite και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ. Επιπλέον, η εταιρεία αποτελεί τον επίσημο διανομέα στην
Ελλάδα των chips TSAKIRIS, των ενεργειακών ποτών Monster αλλά και των αλκοολούχων ποτών των
οίκων Edrington, Brown-Forman, Gruppo Campari και Ισιδώρου Αρβανίτου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα gr.coca-colahellenic.com,
το Facebook: www.facebook.com/CocaCola3E
Σχετικά με την Frigoglass
Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η
Frigoglass είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και ο
βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής
Αφρικής. Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίους πελάτες 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 τους και να συμβάλλουν στην άμεση
κατανάλωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της
Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να πετύχουν στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να
μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα. Μέσω της παρουσίας της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί
στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές.
Με παραγωγικές μονάδες σε πέντε χώρες 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 στη δραστηριότητα της στον κλάδο της Υαλουργίας, το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στις
αγορές της Αφρικής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών της.
Καθώς ενδυναμώνει τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας,
βοηθά τους πελάτες της στη Δυτική Αφρική να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.
Για περισσότερες πληροφορίες,
http://www.frigoglass.com.
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