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Το εμβληματικό απορρυπαντικό AVA , προϊόν οικιακής φροντίδας του Ομίλου Σαράντη, στα πλαίσια
συνεργασίας με τον οργανισμό FOOD ON και της EKE δραστηριότητας του, διοργάνωσε ένα
κοινωνικό δείπνο στο «Ρακί Μεζέ» του ομίλου Καστελόριζο, δίνοντας την ευκαιρία σε ανέργους και
κοινωνικά αποκλεισμένους ανθρώπους να δειπνήσουν με διάφορους εκπροσώπους εταιριών ώστε
να μπορέσουν ενσωματωθούν επιτυχώς στην κοινωνία και να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας.

Το δείπνο αποτελεί το μέσο του οργανισμού FOOD ON για να έρθουν κοντά κοινωνικά
αποκλεισμένοι άνθρωποι που ζουν σε δύσκολες συνθήκες, με ανθρώπους της αγοράς που θα
μπορούσαν να ενισχύσουν την κοινωνικοποίηση και την δικτύωσή τους δίνοντάς τους μια νέα
προοπτική για το μέλλον. Σε κάθε δείπνο συμμετέχουν 16 επωφελούμενα άτομα και 16 άτομα ως
εκπρόσωποι εταιριών.

Ο Οργανισμός δημιουργήθηκε το 2017 με στόχο την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού
δίνοντας την ευκαιρία σε ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας να εκπαιδευτούν
στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο με στόχο την απώτερη διασύνδεση τους με την αγορά
εργασίας, η οποία και πραγματοποιείτε με την ενεργή συμμετοχή τους στα Social Dinings. Τα social
dinings αποτελούν μια διέξοδο γνωριμίας και αλληλεπίδρασης με νέους ανθρώπους και άτομα από
διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που παράλληλα με την κάλυψη των βασικών διατροφικών
αναγκών τους, τους δίνεται μια εναλλακτική κοινωνική προοπτική για το μέλλον.

Στο πλαίσιο του δείπνου ο ιδρυτής του οργανισμού Αργύρης Ζανιάς δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι που ένα τόσο εμβληματικό προϊόν όπως το AVA συμμετέχει ενεργά στη δράση του
οργανισμού μας και μαζί θα οργανώσουμε «καθαρά από αγάπη» 5 ξεχωριστά κοινωνικά δείπνα στα
οποία ευελπιστούμε να βοηθήσουμε περίπου 80 συνανθρώπους μας που βιώνουν κοινωνικό
αποκλεισμό, να ενεργοποιηθούν και να ενταχθούν αποτελεσματικά στην κοινωνία μέσω μιας
ξεχωριστής νέας αρχής» ενώ η Χρύσα Πανταζοπούλου, Brand Manager του AVA, εξέφρασε τη χαρά
της για τη συμμετοχή του AVA σε μια τόσο ξεχωριστή ενέργεια και έθεσε ως κυρίαρχο σκοπό των 5
δείπνων που συνδιοργανώνουν με το AVA «να βοηθήσουμε όσους περισσότερους συνανθρώπους
μας μπορούμε».

Το AVA είναι εδώ και 40 χρόνια δίπλα στους καταναλωτές του, επιθυμεί πάντα να προσφέρει στο
κοινωνικό σύνολο καθώς συνεχίζει καθημερινά να εξελίσσεται και να μας χαρίζει την πιο
αποτελεσματική εμπειρία πλυσίματος πιάτων. Ξεβγάζεται εύκολα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα,
χρησιμοποιώντας λιγότερο νερό και εξοικονομώντας ταυτόχρονα πολύτιμο χρόνο. Αποτελεσματικό
και με κρύο νερό, το AVA διατίθεται σε 3 διαφορετικές σειρές για να ικανοποιήσει τις διαφορετικές
ανάγκες των καταναλωτών.

O Όμιλος Σαράντη μέσω του ΑVA συνεργάζεται με τη FOOD ON
«καθαρά από αγάπη» στηρίζοντας κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες



Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί για 4 ακόμα dinings τα οποία θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις
αρχές Οκτωβρίου και εκτιμάται πως θα στηριχθούν μέσω της ενέργειας 80 άτομα.

Ο Όμιλος Σαράντη, τόσο μέσα από τις ενέργειες των purposeful brands του όσο και μέσα από την
κοινωνική προσφορά σε επίπεδο ομίλου, επιθυμεί να συμβάλει ενεργά στην εξάλειψη της
φτώχειας αμβλύνοντας σημαντικά τον κοινωνικό αποκλεισμό.

O 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
δώδεκά χώρες – Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία,
Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πορτογαλία 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.

https://sarantisgroup.com/

