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Δελτίο Τύπου  
 
 

Μια μεγάλη αγκαλιά για τα παιδιά στις ακριτικές περιοχές 

από τη Henkel και τον ΑΒ Βασιλόπουλο!   

Μια κίνηση στοργής και φροντίδας για τη στήριξη του έργου  

του Σωματείου «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά». 

 

 

Καθημερινά φροντίζουμε κάθε μας πράξη να είναι «για καλό», γι’ αυτό και τα 

αγαπημένα brands Απορρυπαντικών και Προϊόντων Οικιακής Φροντίδας της 

Henkel Hellas σε συνεργασία με τον ΑΒ Βασιλόπουλος, υποστηρίζουν το έργο του 

Σωματείου «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά», 

προσφέροντας ιατροφαρμακευτικό και τεχνολογικό εξοπλισμό στα Πολυδύναμα 

Ιατρεία για τα παιδιά των ακριτικών περιοχών. 

 

Το μέλλον μας βασίζεται στα παιδιά, και στη Henkel δεσμευόμαστε να τα προστατεύσουμε 

«για καλό» όλων! Αυτό το έργο προσφέρει αδιάλειπτα και το Σωματείο «Φίλοι 

Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά», στοχεύοντας στη 

δημιουργία μιας ζεστής αγκαλιάς για όλα εκείνα τα παιδιά που νοσηλεύονται στα 

Παιδιατρικά Νοσοκομεία της χώρας μας, αλλά και συνεισφέροντας στην πρόληψη, 

εκπαίδευση και κοινωνική προσφορά.  

Φέτος το φθινόπωρο με την ευγενική στήριξη των Απορρυπαντικών και Προϊόντων 

Οικιακής Φροντίδας της Henkel Hellas και του ΑΒ Βασιλόπουλος, το Σωματείο «Φίλοι 

Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά» έχει τη δυνατότητα να 

επισκεφτεί τα νησιά Κάσο, Ικαρία και Αστυπάλαια, για να προσφέρει την απαραίτητη 

ιατρική φροντίδα που χρειάζονται τα παιδιά, και να τα εξοπλίσει κατάλληλα με 

τεχνολογικό υλικό με σκοπό να διευκολύνει τη συνδεσιμότητα και την εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσή τους τη νέα χρονιά.  

 

Παράλληλα, το διάστημα από τις 27 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου στον ΑΒ 

Βασιλόπουλο μπορείτε να βρείτε προσφορές στα αγαπημένα σας Dixan, Persil, 

Neomat, Bref, Color Catcher και Vapona με έκπτωση έως και 00%. 

 

 



  

Ξεπερνάμε τις αποστάσεις  

με την Ανοιχτή Αγκαλιά  «για καλό»! 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:  
 

Όλες οι Δυνάμεις μας «για καλό»! Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας:  

 

Στη Henkel, φροντίζουμε η κάθε πράξη μας να είναι για καλό, και δεσμευόμαστε για ένα 

βιώσιμο αποτύπωμα, θέτοντας ως προτεραιότητα την κοινωνία, το περιβάλλον και 

τα σχολεία! Δουλεύουμε αδιάκοπα, έτσι ώστε κάθε προϊόν, κάθε ιδέα, κάθε λειτουργία 

μας να σέβεται και να προστατεύει το περιβάλλον. Εφαρμόζουμε νέες, καινοτόμες ιδέες, 

υιοθετώντας έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, με προτεραιότητα τον άνθρωπο. 

Επενδύουμε συνεχώς σε προγράμματα επιμόρφωσης και στηρίζουμε την εκπαίδευση με 

ποικίλα προγράμματα και δράσεις. Προσπαθούμε όλοι μαζί για να χτίζουμε ένα καλύτερο 

αύριο. Εξάλλου, είναι για καλό! Eπισκεφθείτε τον σύνδεσμο www.giakalo.gr. 

 
 

 

Πληροφορίες για τη Henkel AG 

Η Henkel δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο με κορυφαία brands και τεχνολογίες σε τρεις 
επιχειρηματικούς τομείς: Απορρυπαντικά & Οικιακή Φροντίδα, Beauty Care και Συγκολλητικές 
Τεχνολογίες. Η Henkel ιδρύθηκε το 1876, έχοντας πάνω από 140 χρόνια επιτυχημένης πορείας και 
κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην αγορά τόσο των καταναλωτικών όσο και βιομηχανικών 
προϊόντων, με αναγνωρίσιμα brands όπως τα Persil, Schwarzkopf και Loctite. Η Henkel απασχολεί 

περισσότερους από 50,000 εργαζομένους, έχοντας σημειώσει πωλήσεις ύψους €18,7 δις και 
λειτουργικά κέρδη €3,2 δισ. για το έτος 2016. Οι προνομιούχες μετοχές της Henkel εντάσσονται 
στο Γερμανικό Χρηματιστηριακό Δείκτη DAX.  
Για περισσότερες πληροφορίες: www.henkel.com 

 

 

 

 
Πληροφορίες για τη Henkel Hellas 

Η Henkel Hellas με παρουσία στην Ελλάδα από το 1968, ανήκει σήμερα 100% στην Henkel AG & 
Co. H Henkel στην Ελλάδα έχει καταξιωθεί ως ένας από τους πλέον επιτυχημένους προμηθευτές 
επώνυμων προϊόντων, δραστηριοποιούμενη στους τρείς επιχειρηματικούς τομείς των 
Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Οικιακής Χρήσης, των Καλλυντικών/ Προϊόντων Ομορφιάς & 

Προσωπικής Φροντίδας και των Συγκολλητικών Τεχνολογιών με καταναλωτικές Συγκολλητικές 
Ουσίες, και Βιομηχανικά Προϊόντα.  

Για περισσότερες πληροφορίες: www.henkel.gr 

 
Για περισσότερες πληροφορίες προς τους δημοσιογράφους:  

Μπία Ενωτιάδη, benotiad@ikon.bbdogroup.gr, 210 6784356 
Άντα Μπέκιαϊ, press.officer@ikon.bbdogroup.gr, 2106784361 
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