Φέτος τρέχουμε με την ΑΜΣΤΕΛ FREE για καλό σκοπό!
#TREE από επιλογή
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2019. Για ακόμη μια χρονιά, η ΑΜΣΤΕΛ FREE γίνεται
χορηγός σε 37 αγώνες τρεξίματος σε όλη την Ελλάδα, στέλνοντας θετικά vibes με
την παρουσία της και τη δροσιστική της γεύση. Φέτος, έχουμε έναν ακόμη λόγο να
τρέξουμε μαζί της, αφού η ΑΜΣΤΕΛ FREE, η μπύρα με 0,0% αλκοόλ, γίνεται «TREE
από επιλογή» και επιλέγει να… «πρασινίσει» την πόλη της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης!
Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στον 1ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας και Σάββατο 19
Οκτωβρίου στον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΣΤΕΛ FREE
σε συνεργασία με τον ΣΚΑΪ και τους Δήμους Καλλιθέας και Θεσσαλονίκης, θα
δώσει το παρών ενεργά! Για κάθε συμμετέχοντα στους αγώνες, θα συνεισφέρει στο
να φυτευτούν νέα δεντράκια και να δημιουργηθεί από ένας επιπλέον χώρος
πρασίνου σε κάθε μια από τις δύο πόλεις!
Γίνε κομμάτι αυτής της πρωτοβουλίας! Ενημερώσου στο περίπτερο της ΑΜΣΤΕΛ
FREE κατά τις ημέρες των εγγραφών ή στο σημείο εκκίνησης του αγώνα, αναζήτησε
τη μπλε κάπα της ΑΜΣΤΕΛ FREE και φόρεσέ τη κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Διάδωσε το μήνυμα: «TREE από επιλογή».
Το αποτέλεσμα; Μετά το πέρας των αγώνων, η ΑΜΣΤΕΛ FREE και ο ΣΚΑΪ θα
ανανεώσουν το ραντεβού τους στις δύο πόλεις, προκειμένου να δημιουργήσουν
στην περιοχή των αγώνων μια νέα «ανάσα οξυγόνου» για τους κατοίκους της.
Μείνε συντονισμένος έως την ανακοίνωση του χώρου και την ημερομηνία της
ενέργειας, ώστε να συμμετάσχεις κι εσύ στην «πράσινη» δράση! Μέχρι τότε…
να είσαι FREE από επιλογή!

Μυρτώ Σαρόγλου: saroglou@mscommgroup.com
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Τηλ.: 210 7236217
Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Νατάσα Λαγού: anastasia_lagou@heineken.com
Τηλ.: 210 5384292

Σχετικά με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία:
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και εμπορίας μπύρας στην Ελλάδα, με ενεργή
παρουσία στη χώρα για περισσότερα από 55 χρόνια. Ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών
και σήμερα αποτελεί μέλος του Ομίλου HEINEKEN N.V. Παράγει στην Ελλάδα τις μπύρες Amstel, Amstel Pils,
Amstel Dark, Amstel Kargo IPA, Amstel Radler, Amstel Free, Amstel Free Lemon, Heineken, ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ
Strong, AΛΦΑ Weiss, ΑΛΦΑ Χωρίς, Fischer, ΒΙΟΣ 5, ΜΑΜΟΣ (με παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος από την
οικογένεια Μάμος) και Buckler από 100% ελληνικό κριθάρι, όπως και τις δύο μάρκες μηλίτη ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗ και
Strongbow στο εργοστάσιό της στην Πάτρα, με ελληνικές πρώτες ύλες. Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιό της ανήκει
και το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ, ενώ εισάγει γνωστές μάρκες μπύρας μεταξύ των οποίων οι: Affligem, Sol,
Mc Farland, Erdinger, Murphy’s, Duvel, Chimay. Διαθέτει 3 μονάδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και 2
ιδιόκτητα βυνοποιεία σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και μια μονάδα εμφιάλωσης του Φυσικού Μεταλλικού
Νερού ΙΟΛΗ στη Λαμία.
Από το 2008 πραγματοποιεί το πρώτο και μεγαλύτερο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού μέσω
του οποίου προμηθεύεται ελληνικό κριθάρι για την κάλυψη του 100% των αναγκών για την παραγωγή των
προϊόντων της. Οι ελληνικές πρώτες ύλες σε συνδυασμό, με τα σύγχρονα ζυθοποιεία και τα 2 ιδιόκτητα
βυνοποιεία, δημιουργούν μια πλήρως καθετοποιημένη ελληνική διαδρομή για τα προϊόντα της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας.
Με τη βοήθεια ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής και πώλησης παράγει και διανέμει τα προϊόντα της σε 19
χώρες και στις 5 ηπείρους.
Παράλληλα με την επιχειρηματική της ανάπτυξη, η εταιρία έχει επενδύσει στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής
διαδικασίας, στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής, τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς
και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, την ενημέρωση των καταναλωτών για την υπεύθυνη κατανάλωση
αλκοόλ και την κοινωνική προσφορά, πάντα με την έμπρακτη συμβολή των εργαζομένων της, με διαφάνεια και
λογοδοσία.
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει από την TÜV AUSTRIA HELLAS ISO 9001:2015 για την ποιότητα των προϊόντων,
FSSC 22000: Version 4.1 για την ασφάλεια των προϊόντων (HACCP), ISO 14001:2015 για την προστασία του
περιβάλλοντος και OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού.
Επίσης, είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που έχει κατακτήσει την ανώτατη Διαμαντένια διάκριση του Εθνικού
Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) για το 2013 καθώς και πολυάριθμες βραβεύσεις για την υπεύθυνη
επιχειρηματικότητα που έχει επιδείξει, τη σταθερή επίδοσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μέριμνα για την
κοινωνία και το περιβάλλον. Τέλος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει βραβευτεί επανειλημμένα για το εργασιακό της
περιβάλλον.

