
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

Η Beiersdorf Hellas “National Champion - Employer of the Year”  

στα European Business Awards 

 

 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2015 – Μία κορυφαία διάκριση έλαβε πρόσφατα η Beiersdorf 

Hellas, η οποία αναδείχθηκε ως “National Champion” στην κατηγορία “Employer of the 

Year” στα European Business Awards 2015/16. Ο τιμητικός αυτός τίτλος απονέμεται σε 

επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα άριστο εργασιακό 

περιβάλλον, που εμπνέει και δίνει κίνητρα στους υπαλλήλους. Επόμενη μεγάλη πρόκληση 

για την Beiersdorf Hellas είναι η επόμενη φάση του διαγωνισμού, μέσα στο 2016, 

διεκδικώντας την κορυφαία διάκριση της κατηγορίας στην Ευρώπη. 

 

Ο κ. Νίκος Τσακαλάκης, Country Manager της Beiersdorf Hellas δήλωσε σχετικά: 

«Είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι που η Beiersdorf Hellas κατάφερε να ξεχωρίσει και να 

αποσπάσει τον τίτλο “National Champion” στην κατηγορία “Employer of the Year” του 

έγκριτου θεσμού European Business Awards. Όραμά μας είναι να προσφέρουμε στους 

εργαζομένους μας ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο βασίζεται στις αξίες που 

διέπουν τη φιλοσοφία της Beiersdorf: Φροντίδα – Απλότητα – Τόλμη - Εμπιστοσύνη. Η 

διάκριση αυτή αποτελεί για εμάς μία σημαντική επιβράβευση των προσπαθειών μας, αλλά 

και πρόκληση να ανεβάσουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά». 

 

Η Beiersdorf Hellas εφαρμόζει ολοκληρωμένη πολιτική διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, 

που στηρίζεται στο όραμα και τις αξίες της εταιρικής της κουλτούρας. Σταθερή επιδίωξη 

είναι το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης και δέσμευσης των υπαλλήλων της. Για το σκοπό 

αυτό, επενδύει σε καινοτόμες πρακτικές και προγράμματα που ευνοούν την 

επαγγελματική, αλλά και προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων της, ενώ ενθαρρύνει τις 

ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων.  

 

Τα European Business Awards διεξάγονται για 9η συνεχή χρονιά και αποτελούν το 

μεγαλύτερο και πλέον αναγνωρισμένο θεσμό επιβράβευσης των επιχειρήσεων. Φέτος, οι 

επιχειρήσεις που υπέβαλαν συμμετοχή για τα βραβεία ξεπέρασαν τις 32.000 σε 33 χώρες 

της Ευρώπης.  

 

 



 

 

- ΤΕΛΟΣ - 
 

 

Σχετικά με την Beiersdorf AG 

 

Η Beiersdorf AG είναι μία από τις ηγέτιδες προμηθεύτριες εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο,  

καινοτόμων, υψηλής ποιότητας προϊόντων για την φροντίδα του δέρματος. Με περισσότερα από 

130 χρόνια εμπειρίας στην αγορά αυτή, έχει την κεντρική έδρα της στο Αμβούργο και απασχολεί 

πάνω από 16.500 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Οι πωλήσεις της Beiersdorf για το οικονομικό 

έτος 2013 ανήλθαν στα 6,1δις € ενώ η μετοχή της περιλαμβάνεται στον DAX, τον χρηματιστηριακό 

δείκτη αναφοράς του γερμανικού χρηματιστηρίου.  

Η NIVEA, η Νο 1 μάρκα παγκοσμίως στην φροντίδα του δέρματος*, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του 

επιτυχημένου διεθνούς χαρτοφυλακίου μαρκών της  Beiersdorf AG, στο οποίο περιλαμβάνονται 

επίσης οι ηγετικές μάρκες Eucerin, La Prairie, Labello (στην Ισπανία Liposan) και Hansaplast / 

Elastoplast. Η θυγατρική της Τesa SE είναι επίσης ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές 

παγκοσμίως σε αυτοκόλλητα προϊόντα και λύσεις για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τους 

καταναλωτές. 

 

* Πηγή: Euromonitor International Ltd, NIVEA σύμφωνα με κατάταξη για όνομα μάρκας-ομπρέλα 

στην κατηγορία Περιποίησης Σώματος, Περιποίησης Προσώπου & Περιποίησης Χεριών. Με βάση 

πωλήσεις 2013 στη λιανική τιμή. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

 

Μαρία Μαζαράκη, PR Manager: 210 6600280, maria.mazaraki@Beiersdorf.com  

Μαριλένα Παπαχαραλάμπους, Communications Director, Η+K Strategies: 210 6281811, 

marilena.papacharalampous@hkstrategies.com  
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