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 Νέες διακρίσεις για τον Όμιλο Σαράντη & τη LANES στα Supplement Awards 2022  

 

Η Lanes, προϊόν του Ομίλου Σαράντη, συμμετείχε στα Supplement Awards 2022 και διακρίθηκε για το νέο 
καινοτόμο συμπλήρωμα, Lanes Defense Booster αλλά και για τη διαφημιστική καμπάνια. 

 

Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, όπως αυτή της πανδημίας, παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση στην κατανάλωση 
αναβαθμισμένων προϊόντων από τους καταναλωτές, προκειμένου να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό τους και 
παράλληλα να τονώσουν τον οργανισμό τους.  

 

Με γνώμονα τα παραπάνω ο Όμιλος Σαράντη, ανταποκρινόμενος πάντοτε με ταχύτητα στις τάσεις και 
τις προκλήσεις της νέας εποχής και θέλοντας να απαντήσει στις νέες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού λάνσαρε, 
μέσω της Lanes, το νέο καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής Lanes Defense Booster που αποσκοπεί στην 
ενισχυμένη τόνωση της άμυνας του οργανισμού. Χάρη στα 15 εξειδικευμένα συστατικά που περιέχονται στη 
σύνθεσή του, παρέχει αυξημένη προστασία και χρησιμοποιείται για άμυνα, πρόληψη αλλά για ήπια και ταχύτερη 
ανάρρωση του οργανισμού, έχοντας παράλληλα μοναδική γεύση βατόμουρο-φράουλα. 
Με στόχο να διατηρήσει τη φιλική αλλά και σύγχρονη αισθητική που ήδη αποπνέει η μάρκα,  ήρθε να αναδείξει 
την πλέον ανεπτυγμένη της φόρμουλα, για την οποία διακρίθηκε με GOLD & BRONZE AWARD στις κατηγορίες  
"Καλύτερο συμπλήρωμα για τη λειτουργία του εντέρου" & "Καλύτερο συμπλήρωμα για την άμυνα του 
οργανισμού” αντίστοιχα. Ενώ για τη 360ο στρατηγική της επικοινωνία, απέσπασε το SILVER AWARD στην 
κατηγορία "Καλύτερη διαφημιστική καμπάνια για τον καταναλωτή". 

 

Τα Supplement Awards, είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει την αξιέπαινη επιχειρηματική δραστηριότητα στον 
χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής. Τα φετινά βραβεία διεξήχθησαν υπό την αιγίδα του ΣΕΣΔΙ (Σύλλογος 
Επιχειρηματιών Συμπληρωμάτων Διατροφής). 
 
 
 
Όμιλος Σαράντη  
Με έδρα την Αθήνα και έχοντας διαγράψει μια ιστορία άνω των 50 χρόνων στο χώρο, ο Όμιλος Σαράντη αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων 
με διαρκώς επεκτεινόμενο γεωγραφικό αποτύπωμα και κορυφαία brands. Η δραστηριότητα του Ομίλου επικεντρώνεται στους κλάδους των καλλυντικών και 
αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων οικιακής φροντίδας καθώς και προϊόντων υγείας & φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε 
κατηγορία υψηλής ποιότητας σήματα που είναι κορυφαία στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Με έντονη δραστηριότητα σε δεκατρείς χώρες – Ελλάδα, Πολωνία, 
Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ουκρανία – ο Όμιλος διατηρεί τη δυναμική διεθνή 
του παρουσία και το αξιοσημείωτο δίκτυο διανομής του σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.   

 
Λίγα λόγια για τη Lanes 
Η Lanes είναι μία μάρκα συμπληρωμάτων διατροφής η οποία κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή, προσφέροντας 
προϊόντα άριστης ποιότητας και εξαιρετικής διατροφικής αξίας. Η συνεχής ανάπτυξη του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, προσφέρει εξιδεικευμένα προϊόντα 
& στοχευμένες λύσεις για κάθε καταναλωτική ανάγκη, ώστε μέσα σε ένα συμπλήρωμα διατροφής, να μπορείς να βρεις όλα όσα χρειάζεσαι, για να ζεις  αυτά που 
θες!  

 


