
                                                            

Αθήνα, 02 Φεβρουαρίου 2023

Ο Όμιλος Σαράντη και τα καταστήματα Hondos Center στηρίζουν για 2η συνεχή 
χρονιά το έργο του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών Φοίβη!

Δες τον Κόσμο με άλλο χρώμα!

Στηρίζουμε τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών Φοίβη!

Ο Όμιλος Σαράντη και τα καταστήματα 
Hondos Center ενώνουν τις δυνάμεις τους, 
μέσω της καμπάνιας «Δες τον Κόσμο με άλλο 
Χρώμα», για 2η συνεχόμενη χρονιά,  
στοχεύοντας να ευαισθητοποιήσουν το 
καταναλωτικό κοινό γύρω από τα θέματα 
κακοποίησης των γυναικών και προσκαλούν τη 
συμμετοχή του στην ενίσχυση και στήριξη 
αυτών των γυναικών, μέσω του Ξενώνα Φοίβη 
και του έργου του. Ο Ξενώνας Φοίβη ιδρύθηκε 
το 1965, έχοντας βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια 
της παρουσίας του, πάνω από 300 γυναίκες να 
ορθώσουν ανάστημα και να αρχίσουν μια νέα 
καλύτερη ζωή. Ο Ξενώνας, παρέχει στέγη, 
σίτιση και υποστήριξη σε κακοποιημένες 
γυναίκες, τόσο σε ψυχολογικό επίπεδο, όσο και 
σε επίπεδο δεξιοτήτων, ώστε να 
επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία.

Ο Όμιλος Σαράντη, μέσα από την υπεύθυνη 
επιχειρηματική λειτουργία του, επιδιώκει να 

δρα διαρκώς έντονα, με ενέργειες οι οποίες έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.  Για το 
διάστημα από 1 έως 15 Φεβρουαρίου, βρείτε τα αγαπημένα προϊόντα Bioten, Orzene, 
Batiste, Noxzema, Vidal, B.U., Wash & Go, STR8 και Tesori D’Orient σε προσφορά έως -50%. Με 
την αγορά προϊόντων του Ομίλου Σαράντη στηρίζουμε όλοι μαζί το έργο του Ξενώνα 
Φοίβη, ώστε κάθε γυναίκα να βρει ξανά τη δύναμή της! 

Contact Info: Eleni Pappa, Corporate Communications Director, epappa@sarantisgroup.com , tel. 210 6173065

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.   
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