ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ DIAGEO
H DIAGEO είναι κορυφαία διεθνής εταιρία, που παράγει και διακινεί ένα ευρύτατο portfolio
premium επώνυμων αλκοολούχων ποτών, κρασιού και μπύρας, και έχει παρουσία σε 180
χώρες του κόσμου. Ο σκοπός της DIAGEO «Γιορτάζουμε τη ζωή, κάθε μέρα, παντού»
σηματοδοτεί τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και οι μάρκες της εταιρίας παράγουν
αξία καθημερινά σε κάθε γωνιά της γης. Η DIAGEO, μεταφέρει την κληρονομιά γιγάντων της
βιομηχανίας, όπως οι Alexander Walker, Piotr Smirnoff, Charles Tanqueray και Arthur
Guinness, ενώ ταυτόχρονα, παραμένει πρωτοπόρος καθώς βασίζεται στην καινοτομία για
να δημιουργεί νέα προϊόντα και κατηγορίες, νέες εμπειρίες για τους καταναλωτές.
Οι δημοφιλείς μάρκες της Diageo στην Ελλάδα είναι πολυάριθμες και περιλαμβάνουν τα
whiskies της σειράς Johnnie Walker – με πιο πρόσφατη συναρπαστική πρόταση το White
Walker Game of Thrones, τα standard whiskies Haig και J&B, τη σειρά των Classic malts, το
Cardhu malt whisky καθώς και στην κατηγορία Bourbon το whisky Βulleit . Επίσης, τον
κατάλογο συμπληρώνουν κορυφαίες μάρκες στην κατηγορία Gin, όπως είναι oi ετικέτες
Gordon’s και Tanqueray, στη βότκα η Smirnoff και οι premium ετικέτες Ketel One, CIROC και
Belvedere, στο ρούμι τo Captain Morgan και στην κατηγορία premium το Zacappa, στην
τεκίλα οι premium ετικέτες Don Julio και Casamigos και τέλος στην σαμπάνια η διάσημη
Veuve Cliquot. Η DIAGEO είναι παρούσα σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες όπως είναι αυτή
των Ready to Drink με το Gordon’s Space και το Smirnoff Ice καθώς η κατηγορία των Value
for Money whiskies με ποιοτικές επιλογές σε προσιτή τιμή όπως το Black&White, White
Horse, Bell’s, Vat 69 και Real McKenzie.
Η DIAGEO εμπορεύεται τις μάρκες της με υπευθυνότητα και υποστηρίζει εκατοντάδες
προγράμματα υπεύθυνης κατανάλωσης ανά τον κόσμο, βοηθώντας τους ανθρώπους να
παίρνουν με επίγνωση την απόφαση να πιούν ή να μην πιούν καθόλου σε ορισμένες
περιπτώσεις. Για να μάθετε περισσότερα για την DIAGEO μπείτε στο www.diageo.com. Για
να ενημερωθείτε για την υπεύθυνη κατανάλωση επισκεφθείτε το www.drinkiq.com/el‐gr.

