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 28 Νοεµβρίου 2017 

∆ελτίο Τύπου  

 

Η Mondelez και οι εργαζόµενοι της εταιρείας στέκονται 
δίπλα στους κατοίκους της Μάνδρας 

 

Η Mondelez και οι άνθρωποί της, µε υπεύθυνη στάση και ευαισθησία, στέκονται δίπλα 

στους κατοίκους της Μάνδρας Αττικής, που επλήγησαν από τις πρόσφατες πληµµύρες και 

προσφέρουν την έµπρακτη στήριξη τους. 

Ειδικότερα, η Mondelez πρόσφερε στο ∆ήµο Μάνδρας ποσότητες σοκολάτας Lacta και 

Υγείας Παυλίδη προκειµένου να διανεµηθούν στους πληγέντες από τα ακραία καιρικά 

φαινόµενα.  

Επιπλέον, οι εργαζόµενοι της εταιρείας, σε µια δράση εθελοντικού χαρακτήρα, 

συγκέντρωσαν είδη καθαρισµού για τους κατοίκους της Μάνδρας. Η προσωπική συνεισφορά 

των εργαζοµένων της Mondelez στο πλαίσιο εθελοντικών δράσεων τόσο µέσω της 

συγκέντρωσης υλικών αγαθών όσο και µέσω εθελοντικής εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο 

κοµµάτι της φιλοσοφίας της εταιρείας.  

Η Mondelez υλοποιεί δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς, που ως στόχο τους έχουν τη 

στήριξη κοινωνικών οµάδων που έχουν ανάγκη. Ενδεικτικά, αναφέρεται το πρόγραµµα 

επισκέψεων µαθητών στο Εργοστάσιο Παυλίδη σε συνεργασία µε το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο 

που έχει στόχο να προάγει τη σωστή διατροφή των παιδιών µε τη συµµετοχή άνω των 15 

χιλιάδων µαθητών και εκπαιδευτικών τα τελευταία 24 χρόνια. Επιπλέον, η Mondelez δωρίζει σε 

ετήσια βάση πολλούς τόνους προϊόντων στο ίδρυµα για την καταπολέµηση της πείνας 

«Τράπεζα Τροφίµων» το οποίο και αναλαµβάνει τη διανοµή τους σε συσσίτια και ιδρύµατα. 

 

Σχετικά µε τη Mondelez International 

Η Mondelez International οικοδοµεί την καλύτερη επιχείρηση σνακ στον κόσµο, µε 

καθαρά έσοδα περίπου 26 δισ. δολάρια το 2016. ∆ηµιουργώντας περισσότερες στιγµές χαράς 

σε περίπου 165 χώρες, η Mondelez International είναι παγκόσµιος ηγέτης στα µπισκότα, τη 

σοκολάτα, τη τσίχλα, την καραµέλα και τα ροφήµατα, µε παγκόσµια Power Brands. Η Mondelez 
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International είναι µέλος των δεικτών Standard and Poor's 500, NASDAQ 100 και Dow Jones 

Sustainability Index. 

 

Σχετικά µε τη Mondelez στην Ελλάδα 

Η Mondelez International έχει παρουσία αρκετές δεκαετίες στην Ελλάδα και brands µε 

ιστορία άνω των 100 χρόνων, ενώ προωθεί µε ευθύνη αγαπηµένα προϊόντα όπως σοκολάτες 

Lacta, Υγείας Παυλίδη, Παυλίδη Γεµιστές, κουβερτούρα Παυλίδη, Kiss, γκοφρέτα 3BIT, 

Merenda, τυρί κρέµα Philadelphia, µπισκότα OREO και Εργαστήρι Παυλίδη, ροφήµατα 

σοκολάτας Cadbury, τσίκλες Trident, Dentyne, καραµέλες Halls.   

 

Στοιχεία επικοινωνίας: ∆ηµήτρης Αγραφιώτης, Corporate & Government Affairs Manager, τηλ.: 

2102889000, email: dimitris.agrafiotis@mdlz.com 

 

 


