Το αλκοόλ αποτελεί μέρος της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των κοινωνιών του κόσμου
από την αρχαιότητα. Προσδίδει οφέλη στις κοινωνίες και στις οικονομίες μας, ενώ εκατομμύρια
άνθρωποι το απολαμβάνουν υπεύθυνα στο πλαίσιο ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής.

Eταιρεία
H Diageo PLC είναι η κορυφαία εταιρεία
premium αλκοολούχων ποτών στον κόσμο και μια από τις πλέον επιτυχημένες
εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων στην
Ευρώπη. Σήμερα, με έδρα το Λονδίνο και
γραφεία σε 80 χώρες, η εταιρεία διακινεί
τα προϊόντά της σε 180 αγορές και απασχολεί περίπου 33.000 εργαζόμενους, ενώ είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης.
Το όνομα DIAGEO προέρχεται από τη λατινική λέξη Dia που σημαίνει «ημέρα» και
την λέξη Geo που προέρχεται από την «ελληνική γαία» και αντικατοπτρίζει το σκοπό
της εταιρείας «Γιορτάζουμε τη ζωή, κάθε
μέρα, σε όλη τη γη».
Η DIAGEO Hellas ιδρύθηκε το 2002 και
είναι θυγατρική εταιρεία της DIAGEO PLC.
Από την ημέρα της σύστασής της μέχρι
σήμερα καλύπτει απρόσκοπτα τις ανάγκες
και τις επιθυμίες του ελληνικού καταναλωτικού κοινού μέσα από το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
Στην Ελλάδα, η εταιρεία απασχολεί άμεσα
περίπου 130 άτομα, έχει την έδρα της στο
Μαρούσι Αττικής, ενώ διατηρεί γραφεία
και στη Θεσσαλονίκη.

Αγορά
Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών παράγει προστιθέμενη αξία για την Ελληνική
οικονομία που προσεγγίζει το €1 δισ., ενώ
αποτελεί βασική πηγή οικονομικής δραστηριότητας για τους κλάδους της ψυχαγωγίας, της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Επιπλέον, σημαντικός είναι και ο ρόλος
του κλάδου στον τομέα της εργασίας, με
την άμεση και την έμμεση απασχόληση να
ξεπερνάει τους 21.000 επαγγελματίες σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της διασκέδασης και του τουρισμού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ετήσιας μελέτης
του Great Place to Work, η DIAGEO έλαβε
την 19η θέση στην κατηγορία «World’s Best
Multinational Workplaces», με το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας να αναγνωρίζεται ως ένα από τα καλύτερα στον κόσμο.

Η DIAGEO εκπροσωπείται θεσμικά από την
«Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών» (ΕΝΕΑΠ), μέσω της οποίας αποτελεί
επίσης μέλος του Συμβουλίου Παραγωγών, Εμπόρων και Διακινητών Αλκοολούχων Ποτών (ΣΠΕΔΑΠ).

Τα βραβεία αυτά αντικατοπτρίζουν τις εταιρικές αξίες και τη δέσμευση της εταιρείας
να δημιουργεί τις κατάλληλες εργασιακές
συνθήκες, ώστε οι άνθρωποί της να εξελίσσονται καθώς και τις απαραίτητες προ ποθέσεις, ώστε τα προϊόντα της να διατίθενται
και να καταναλώνονται με υπεύθυνο τρόπο.

Κύρια επιτεύγματα
Η DIAGEO έχει λάβει διαχρονικά πολλές
και σημαντικές διακρίσεις, τόσο σε διεθνές
όσο και σε εθνικό επίπεδο, για τη φιλοσοφία της, την κοινωνική της προσφορά, την
υπευθυνότητα με την οποία διαθέτει τα
προϊόντα της καθώς και για το καλό εργασιακό της περιβάλλον.
Μέσα στο 2016 η εταιρεία τιμήθηκε, για
ακόμα μια χρονιά, από το Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών λαμβάνοντας το silver
«Sales Excellence Award» για το λανσάρισμα του JW Double Black στην ελληνική
αγορά στην κατηγορία «Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος» και το bronze «Sales
Excellence Award» στην κατηγορία «Εκπαιδευτικά Προγράμματα» για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των bartenders «DIAGEO
Bartenders’ Institute». Το πρόγραμμα «DIAGEO Bartenders’ Institute» έλαβε διπλή
διάκριση για το 2016, καθώς κέρδισε και
το «Corporate Affairs Excellence Award»
στην κατηγορία «Εταιρεία & Συμμέτοχοι».

Προ όντα -υπηρεσίες
Η ευρεία γκάμα προϊόντων της DIAGEO,
προσφέρει στους καταναλωτές εναλλακτικές
επιλογές για κάθε περίσταση κατανάλωσης
κάνοντας τις στιγμές τους ξεχωριστές.
Στην Ελλάδα, η DIAGEO διακινεί με υπευ-

θυνότητα μια μοναδική συλλογή προϊόντων που κατέχουν υψηλή θέση στην
εκάστοτε κατηγορία, αλλά και στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Ανάμεσα στα
πιο δημοφιλή προϊόντα της εταιρείας στην
Ελλάδα είναι τα ουίσκι Johnnie Walker και
Haig, τα τζιν Gordon’s και Τanqueray, η
βότκα Smirnoff, το ρούμι Captain Morgan.
Επίσης, στην κατηγορία των RESERVE
μαρκών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως
«προσιτή πολυτέλεια», βρίσκει κανείς
τις super deluxe ετικέτες του Johnnie
Walker, του Cardhu και των Classic Malts,
του τζιν Tanqueray 10, ενώ στην ίδια κατηγορία συγκαταλέγονται, ανάμεσα σε άλλες,
οι ετικέτες βότκας Ketel One, Ciroc και
Belvedere, καθώς και η σαμπάνια Veuve
Cliquot.

Αξίες - ραμα
Οι αξίες που προωθεί η DIAGEO καλλιεργούν την εταιρική κουλτούρα των ανθρώπων της, οδηγούν τη φιλοδοξία τους,
ενισχύουν το συνεργατικό τους πνεύμα και
διαμορφώνουν το επαγγελματικό τους ήθος.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποι της
DIAGEO κάνουν πράξη καθημερινά τις
εταιρικές αξίες:
• Έχουμε πάθος για τους πελάτες και τους
καταναλωτές
• Εκτιμάμε ο ένας τον άλλον
• Δημιουργούμε τις συνθήκες για τη διεκδίκηση της επιτυχίας
• Είμαστε περήφανοι για ό,τι κάνουμε και
για το πως το κάνουμε
• Προσπαθούμε να είμαστε οι καλύτεροι.

Πρόσ ατες εξελίξεις
Με επίκεντρο τον καταναλωτή και οδηγό
την καινοτομία, η DIAGEO πειραματίστηκε
με περισσότερους από 50 διαφορετικούς
συνδυασμούς και εξερεύνησε 203 διαφορετικά δείγματα malts και grain, ώστε να
δημιουργήσει τη νέα πρόταση του Johnnie
Walker Red Rye Finish. Το Johnnie Walker
Red Rye Finish είναι ένα συλλεκτικό blend
από τέσσερα ουίσκι συμπεριλαμβανομένου
του Cardhu και του Port Dundas.

Η φιλοδοξία της εταιρείας και των ανθρώπων της είναι η DIAGEO να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις εταιρείες καταναλωτικών
προϊόντων με τις υψηλότερες επιδόσεις, με
κορυφαία αξιοπιστία και φήμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση,
οι άνθρωποι της DIAGEO, εργάζονται κα-

Στο ίδιο πνεύμα, η εταιρεία με όχημα το θεσμό World Class προάγει το Fine Drinking,
με στόχο να αναδείξει την ποιοτική κατανάλωση και να μεταδώσει την γνώση των
premium spirits στους καταναλωτές.

θημερινά, με διαφάνεια και αυθεντικότητα,
επιδεικνύοντας κοινωνική υπευθυνότητα,
για να κερδίζουν και να διατηρούν την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των καταναλωτών,
καθώς και όλων των επιχειρηματικών και
κοινωνικών τους εταίρων.

σως δεν γνωρίζατε ότι…
• Το ουίσκι Johnnie Walker και η βότκα Smirnoff είναι δύο από τις δημοφιλέστερες μάρκες παγκοσμίως της
DIAGEO, ενώ 20 ακόμα μάρκες του
χαρτοφυλακίου της καταλαμβάνουν
μια θέση στη λίστα με τις 100 κορυφαίες μάρκες του κόσμου.
• Το Johnnie Walker αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο brand αλκοολούχου ποτού, το οποίο αναγράφει στην συσκευασία του διατροφικές πληροφορίες και
πληροφορίες περιεκτικότητας αλκοόλ
ανά μερίδα.
• Η DIAGEO έχει ταχθεί πρωτοπόρος
στην προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης και διάθεσης αλκοολούχων ποτών. Από το 2005, αναπτύσσει προγράμματα ενημέρωσης και
καμπάνιες ευαισθητοποίησης του
ευρύ κοινού και των επαγγελματιών
του κλάδου με στόχο την προαγωγή
υπεύθυνων προτύπων κατανάλωσης και διάθεσης των προϊόντων της.
Για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε το DRINKiQ.com.

www.diageo.com

Ιστορικοί Σταθμοί

2002 2005 2009 2012 2013 2014
Υιοθετείται η
εμπορική επωνυμία
DIAGEO Hellas.

Το portfolio της
DIAGEO Hellas
εμπλουτίζεται με
την Ursus.

Το portfolio της
DIAGEO Hellas
εμπλουτίζεται με
την Ketel One και
τη Zacapa.

Λανσάρισμα του super
deluxe portfolio του
Johnnie Walker και
παρουσίαση της νέας
καμπάνιας «Keep
Walking Greece», με
παγκόσμια διάκριση
στο πλαίσιο των
DIAGEO Marketing
Brilliance Awards.

Ενίσχυση του
portfolio της DIAGEO
Hellas με το PIMM’s.
Νέα κατηγορία προαναμεμειγμένων
ποτών με το Parrot
Bay.

Η κατηγορία των
super deluxe
ενισχύεται με
νέες παραλλαγές
Johnnie Walker,
Cardhu και Bulleit.

Superbrands
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