
                                                             

 

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου, 2023 

 

Η υψηλού κύρους κατάταξη «Forbes Diamonds» βράβευσε για άλλη μια φορά την Polipak Sp. z 

o.o., θυγατρική του Ομίλου Σαράντη στην Πολωνία, για τις εξαιρετικές επιδόσεις της  

 

Το Forbes Diamonds αποτελεί μια διακεκριμένη ετήσια κατάταξη εταιρειών που αύξησαν την 

αξία τους ταχύτερα τα τελευταία τρία χρόνια. Για την αξιολόγηση του Forbes Diamonds 2023, 

χρησιμοποιήθηκαν τα επίσημα στοιχεία των εταιρειών, όπως η κερδοφορία (με βάση τους 

δείκτες EBIT και ROA), η υψηλή τρέχουσα ρευστότητα και η πιστοληπτική ικανότητα.  

Η δέσμευση του Ομίλου πίσω από την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας, καινοτομίας, και την 

εφαρμογή περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών υιοθετείται και σε όλη τη 

λειτουργική δραστηριότητα της Polipak.  

Η Polipak, αποτελεί μία από τις τέσσερις μονάδες παραγωγής του Ομίλου που εξειδικεύεται 

στην παραγωγή σακουλών. Το νέο της εργοστάσιο διαθέτει εκσυγχρονισμένο μηχανολογικό 

εξοπλισμό, αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και αναβαθμισμένο R&D και στοχεύει 

αφενός στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη 

οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας και αφετέρου στην μεγαλύτερη 

παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση.  

Η συγκεκριμένη διάκριση ήρθε ως επιβράβευση της συνεχούς προσπάθειας του Ομίλου για 

καινοτομία και ποιότητα καθ’ όλο τον επιχειρησιακό κύκλο της λειτουργίας του και σε όλες τις 

χώρες της δράσης του, ενώ έρχεται να επισφραγίσει την αξιοσημείωτη κερδοφόρα ανάπτυξή 

του ως αποτέλεσμα της ικανότητας του να αναπτύσσεται παρά το αντίξοο επιχειρηματικό 

περιβάλλον.   

 

 

 

 

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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