
                                                             

 

 

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου, 2022 

Ο Όμιλος Σαράντη στη λίστα του κορυφαίου θεσμού Fortune “Most Admired Companies 2022” 

Ο Όμιλος Σαράντη βρέθηκε για ακόμα μία χρονιά στη λίστα των Most Admired Companies 2022,  

στον κορυφαίο θεσμό για την εταιρική φήμη που επιβραβεύει οργανισμούς που δρουν με 

σκοπό, καινοτομία, ευελιξία, εξωστρέφεια και εταιρική υπευθυνότητα. Οκτώ χρόνια 

συμπληρώθηκαν από τότε που για πρώτη φορά το Fortune, σε συνεργασία με την KPMG, 

«έτρεξε» την έρευνα Most Admired Companies στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 

σημαντική διάκριση για τον Όμιλο καθώς αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθεια για υπεροχή, 

ενώ έρχεται να επισφραγίσει τη σαφή στρατηγική που έχει διαμορφωθεί και η οποία δημιουργεί 

βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη και αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ένα άκρως 

ανταγωνιστικό και ασταθές διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο Όμιλος Σαράντη στοχεύοντας 

πάντα στη δημιουργία βιώσιμης αξίας, μέσα από συνεχείς επενδύσεις αλλά και δράσεις 

εταιρικής υπευθυνότητας, επιτυγχάνει την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ευρωστίας και 

της υπεύθυνης επιχειρηματικής πρακτικής του συμβάλλοντας ενεργά στην ευημερία των 

τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στην επέκταση 

του γεωγραφικού του αποτυπώματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η έρευνα 

αναδεικνύει κάθε χρόνο τις 20 «Πιο Αξιοθαύμαστες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα» και η 

αξιολόγηση των εταιρειών γίνεται με βάση την εταιρική τους φήμη, και γνώμονα τα ποσοτικά 

και ποιοτικά κριτήρια που εγκαθίδρυσε η αμερικανική έκδοση του Fortune. Η αρχική λίστα 

αποτελείται φέτος από 380 εταιρείες, των οποίων ο ετήσιος τζίρος κυμαίνεται άνω των 50 εκατ. 

ευρώ για το 2020 και είναι κερδοφόρες.  

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.   


