
Ο Όμιλος Σαράντη, μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων με
σημαντική διεθνή παρουσία με κορυφαία brands και συνεργασίες, παραμένει για μία ακόμα χρονιά
πιστός στη δέσμευσή του για στήριξη της ελληνικής κοινωνίας μέσα από πράξεις αγάπης και
προσφοράς. Αυτά τα Χριστούγεννα, λοιπόν, ο Όμιλος μέσω του brand SANITAS, το οποίο κατέχει στο
προϊοντικό χαρτοφυλάκιό του, στηρίζει έμπρακτα το έργο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού
«Μπορούμε» για τη μείωση της σπατάλης του φαγητού, με στόχο καμία μερίδα φαγητού να μην
πάει χαμένη, κάνοντας αυτές τις γιορτές πιο προσιτές και ανθρώπινες για όλους.

Μέσα από αυτή την πράξη ευθύνης και αγάπης, ο Όμιλος Σαράντη και το SANITAS θα καλύψουν τις
ανάγκες Φορέων και Οργανισμών που απευθύνονται σε κοινωνικά αποκλεισμένες και ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, για 5η συνεχόμενη φορά, ο Όμιλος Σαράντη μέσω του SANITAS θα
προσφέρει 100.000 μερίδες φαγητού & πάνω από 6.000 προϊόντα συσκευασίας φαγητού στο
Ίδρυμα Γαλήνη που εξυπηρετεί καθημερινά 600 άτομα μέσω συσσιτίου, καθώς και στο Κοινωνικό
Μαγειρείο Αγίας Παρασκευής, που φροντίζει καθημερινά να καλύπτει τις ανάγκες 120 ανθρώπων.

Οι πράξεις κοινωνικής ευθύνης, σε μια συγκυρία όπου η ανάγκη για υποστήριξη ευπαθών ομάδων και
η ενίσχυση του βιοτικού τους επιπέδου παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της πανδημίας,
αποτελούν μονόδρομο για τον Όμιλο Σαράντη και το SANITAS. Η προσφορά και η ενίσχυση όσων το
έχουν πραγματικά ανάγκη βρίσκεται, άλλωστε, στο DNA του Ομίλου και των brands που κατέχει στο
προϊοντικό χαρτοφυλάκιό του και με προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
συνανθρώπων μας ο Όμιλος θα συνεχίσει τις κοινωνικές δράσεις προσφοράς του.

Ο 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, επαγγελματικής χρήσης καθώς και προϊόντων υγείας & φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε
κατηγορία υψηλής ποιότητας brands που είναι κορυφαία στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Με
έντονη δραστηριότητα σε δεκατρείς χώρες – Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία,
Σλοβακία, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πορτογαλία, Ουκρανία και Ρωσία – ο
Όμιλος διατηρεί τη δυναμική διεθνή του παρουσία και το αξιοσημείωτο δίκτυο διανομής του σε
περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.
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Σχετικά με τη SΑΝΙΤΑS
Η SANITAS είναι ο ειδικός του σπιτιού εδώ και 54 χρόνια. Η μάρκα που καθιερώθηκε στην καρδιά των
Ελλήνων με το motto «SANITAS-SANITAS Διπλή Εγγύηση», δεν σταμάτησε να καινοτομεί και να
προσφέρει πρωτοποριακά προϊόντα που βελτιώνουν τη ζωή της ελληνικής οικογένειας κάνοντάς την
πιο απλή. Χρόνια εμπειρίας έχουν οδηγήσει στη δημιουργία μιας ευρείας γκάμας προϊόντων για την
ασφάλεια των τροφίμων, τον καθαρισμό του σπιτιού και την αποκομιδή των απορριμμάτων.Mε πολλές
διακρίσεις στο ενεργητικό της και έντονη περιβαλλοντική δράση, η SANITAS συνεχίζει να επενδύει στην
καινοτομία για να υπηρετεί την ελληνική οικογένεια κάνοντάς τα #olapioapla. SANITAS, Καινοτομία που
τη ζεις.
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