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• ΟΚ! ΑΝΥΤΙΜΕ MARKETS

ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ CONVENIENCE RETAILER OF THE YEAR

• ΕΛΟΠΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2022

• ADUS

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
"ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"

Convenience Retailer of the Year αναδείχθη-
κε η OK! Anytime Markets AE, που κατέκτησε 
επτά βραβεία στα Convenience Retail Awards 
2022. Όπως αναφέρει η αλυσίδα με ανακρίνω-
σή της, η εν λόγω διάκριση απονέμεται στην 
εταιρία που έχει συγκεντρώσει τους περισσό-
τερους πόντους, οι οποίοι προκύπτουν από το 
σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, σε 
όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού.
Η OK! Anytime Markets A.E. βραβεύτηκε:
• με το χρυσό βραβείο στην κατηγορία 

"Franchise Brand Convenience Store, 
Mini Market, Small Supermarket Θεσ-
σαλονίκη" για το κατάστημά της OK! 
GROCERY στον Εύοσμο (Νυμφαίου 
32-34)

• με το Silver βραβείο στην ίδια κατηγο-
ρία (για την Αττική) για το κατάστημα OK! 
Grocery Κολωνακίου (Ξενοκράτους 43, 
Αθήνα)

• με το χρυσό βραβείο στην κατηγορία 
"Convenience Store Ελλάδος" για το κα-
τάστημα OK! Anytime Market στο Κολω-
νάκι (Σκουφά 69), Silver βραβείο κέρδι-
σε στην ίδια κατηγορία για το κατάστημα 
OK! Anytime Market στην Θεσσαλονίκη 

(Αλ. Παπαναστασίου 187, Θεσσαλονίκη).
• στην κατηγορία "Ειδικές περιπτώ-

σεις Convenience Stores" κατέκτησε 
το Silver βραβείο με το κατάστημα OK! 
Grocery - Κατάστημα Πάτρας (Κορίνθου 
78) ως Πρότυπο Convenience Store - 
Mini Market - Small Supermarket,

• στην κατηγορία "Υπηρεσίες διανομής/
παράδοσης και Marketing/Τεχνολογί-
ες Πωλήσεων" κατέκτησε το Gold και 
Bronze βραβείο αντίστοιχα.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ
H πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της 
εταιρίας Δέσποινα Ξυνού δήλωσε σχετικά: "Εί-
μαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι για 
τις διακρίσεις της εταιρείας μας οι οποίες επι-
βεβαιώνουν τη δυναμική που έχουμε αναπτύ-
ξει όλα αυτά τα χρόνια με τα πετυχημένα μο-
ντέλα λειτουργίας που διαθέτουμε. Συνεχίζουμε 
δυναμικά να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδο-
ξία και με όραμα να προσφέρουμε πάντα αξία 
στην αγορά".

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατο-
καλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) συμμετείχε ως χο-
ρηγός στο Συμπόσιο Έρευνας Θαλάσσιων & 
Εσωτερικών Υδάτων 2022 που πραγματο-
ποιήθηκε στις 16-19 Σεπτεμβρίου, στο Πόρ-
το Χέλι. Το Συμπόσιο διοργανώθηκε υπό 
την αιγίδα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσ-
σιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με την υποστήρι-
ξη της Ένωσης Ερευνητών ΕΛΚΕΘΕ και της 
Πανελλήνιας Ένωσης Εργαζομένων ΕΛΚΕ-
ΘΕ, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων μετα-
ξύ ερευνητών που δραστηριοποιούνται στη 

Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τις γειτο-
νικές περιοχές.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η συμμετοχή της ΕΛΟΠΥ στο συγκεκριμέ-
νο Συμπόσιο αποτελεί μέρος μια ευρύτερης 
στρατηγικής συνεργασίας με την επιστημο-
νική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας 
για την υλοποίηση πληθώρας ερευνητικών 
προγραμμάτων. Αξίζει, μάλιστα, να σημειω-
θεί ότι η ΕΛΟΠΥ προχώρησε πρόσφατα στην 
υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας με 

το ΕΛΚΕΘΕ, με κύριο στόχο την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και την προώθηση των αειφό-
ρων και βιώσιμων δραστηριοτήτων της υδα-
τοκαλλιέργειας, παράλληλα με την προστα-
σία των ελληνικών θαλασσών και τη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Μια  ακόμα βράβευση έλαβε η Adus στο 
πλαίσιο των Supermarket Awards ’22, για τις 
υπηρεσίες προώθησης προϊόντων εντός των 
σημείων πώλησης, στην κατηγορία "Προω-
θητικές Ενέργειες / Υπηρεσίες". "Κάθε βρά-

βευση αποδεικνύει ότι ανταποκρινόμαστε 
στις απαιτήσεις των πελατών μας διαχρονι-
κά και ότι το φάσμα και η ποιότητα των υπη-
ρεσιών μας αναγνωρίζεται", δήλωσε ο CEO 
της εταιρείας Τάκης Λουκέρης.


