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Ο Όμιλος Σαράντη, μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων με
σημαντική διεθνή παρουσία, με κορυφαία brands και συνεργασίες, διακρίθηκε στα Bravo
Sustainability Awards 2022, στον πυλώνα «Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό
Αποτύπωμα» για την επένδυσή του στην Polipak, θυγατρική του Ομίλου στην Πολωνία.

Η συγκεκριμένη επένδυση αφορά στην κατασκευή της νέας εξελιγμένης τεχνολογικά
παραγωγικής μονάδας και τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου εργαστηρίου R&D, έχοντας ως
γνώμονα την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων μέσω πιο ενεργειακά
αποδοτικών διαδικασιών παραγωγής. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης που ολοκληρώθηκε εντός 2022.

Στο πλαίσιο της επένδυσης η Polipak, με χρόνια εξειδίκευσης στον χώρο παραγωγής σάκων
απορριμμάτων, επανδρώθηκε με μηχανήματα αυτοματοποιημένης και ρομποτικής τεχνολογίας
υψηλής απόδοσης, για την παραγωγή βιώσιμων προϊόντων, ενώ παράλληλα εξετάζεται η
ενεργειακή βελτίωση του εργοστασίου μέσα από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η
επένδυση έρχεται να αναβαθμίσει τα προϊόντα του Ομίλου, καθώς θα γίνεται χρήση αυξημένου
ποσοστού ανακυκλωμένου πλαστικού, η οποία σε συνδυασμό με την εφαρμογή μιας καινοτόμου σε
ευρωπαϊκή κλίμακα ρομποτικής τεχνολογίας υψηλής απόδοσης διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα
και αντοχή των προϊόντων.

Ο Όμιλος Σαράντη μέσω της πρωτοβουλίας της Polipak θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστική αξία σε
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, μετριάζοντας το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. H εν λόγω επένδυση αναμένεται
να έχει ένα μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την κοινότητα και τους καταναλωτές,
ενώ συμβάλει με την τεχνογνωσία της στη συστηματική αλλαγή προς την κυκλική οικονομία,
ατενίζοντας ένα πιο πράσινο μέλλον όσον αφορά την παραγωγή.

Η κα Παππά Investor Relations and Corporate Communications Director του Oμίλου Σαράντη δήλωσε:
«Η διάκριση του Ομίλου στα Bravo Sustainability awards μας τιμά ιδιαίτερα, καθώς επιβραβεύει την
άρτια χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου και αντικατοπτρίζει τη
συνεχή προσπάθεια για επιχειρησιακή αριστεία καθ’ όλη την πορεία του, κατατάσσοντάς τον
παράλληλα ανάμεσα στους Ομίλους που πράττει το βέλτιστο έχοντας τη βιωσιμότητα ως κεντρική
επιχειρησιακή πυξίδα. Είμαστε υπερήφανοι για αυτό μας το επίτευγμα και συνεχίζουμε με το ίδιο
πάθος να εργαζόμαστε, για να υλοποιούμε πρωτοβουλίες με πολλαπλασιαστική αξία για την
κοινωνία και το περιβάλλον μας.»

Ο Όμιλος Σαράντη ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες που διακρίθηκαν στα 
Bravo Sustainability Awards 2022 



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. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε απλές και
όμορφες λύσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, που κάνουν την κάθε μέρα καλύτερη, που
δημιουργούν βιώσιμη αξία. Η δραστηριότητά μας 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-Ερζεγοβίνη, 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.

Η πρωτοβουλία της Quality Net Foundation, αποτελεί έναν πολυσυμμετοχικό θεσμό διαλόγου
και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον, συμβάλλοντας στη
Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο! Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου
κοινωνικού διαλόγου, με στόχο τη δημιουργία μιας ευρύτερης κουλτούρας για τα θέματα της
Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βάση τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στη χώρα μας.
Κάθε χρόνο περισσότεροι από 160 Οργανισμοί με 250 πρωτοβουλίες, 350 εκπρόσωποι
ακαδημαϊκών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, που απαρτίζουν τις επιστημονικές του
επιτροπές συμμετέχουν στο θεσμό αναπτύσσοντας διάλογο και διάδραση με τη συμμετοχή
30.000 μαθητών και 62.000 Ενεργών Πολιτών.

Τα BRAVO AWARDS αναδεικνύουν εταιρικές πρωτοβουλίες που αγκαλιάζουν την βιωσιμότητα και
την εταιρική υπευθυνότητα, επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για το μοντέλο
βιώσιμής ανάπτυξης που ακολουθούν, αναλαμβάνοντας έμπρακτα το δικό τους μερίδιο ευθύνης
απέναντι στην κοινωνία, στους εργαζομένους τους και στο περιβάλλον.


