Η UNILEVER ΔΙΕΘΝΩΣ
Η Unilever είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες
καταναλωτικών προϊόντων παγκοσμίως, με
Κύκλο Εργασιών που ανέρχεται στα

ευρώ

(στοιχεία

2013).

Σα

49,8 δις

προϊόντα

της

190 χώρες.
400 επώνυμα

πωλούνται σε περισσότερες από
Παράγει περισσότερα από

προϊόντα

στους τομείς των Σροφίμων, των

Παγωτών, της Οικιακής και Προσωπικής
Υροντίδας και Τγιεινής. 2 δις καταναλωτές στον κόσμο χρησιμοποιούν
τουλάχιστον ένα προϊόν της Unilever κάθε μέρα. Η Unilever επενδύει ετησίως
περίπου

90 εκατ. ευρώ

σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ

για 15 συνεχή χρόνια (1999-2014) βρίσκεται στην

1η θέση

του Δείκτη

Αειφορίας Dow Jones στον τομέα των Σροφίμων και Ποτών (Dow Jones
Sustainability World Indices). Η εταιρία απασχολεί περίπου

174.000

ανθρώπους παγκοσμίως.
Το 2010, η Unilever ανακοίνωσε το νέο όραμά της «να διπλασιάσει το μέγεθος
της εταιρίας, μειώνοντας παράλληλα στο μισό το περιβαλλοντικό της
αποτύπωμα και αυξάνοντας το θετικό της αντίκτυπο στην κοινωνία».
Σε συνέπεια με το όραμα και τις παγκόσμιες
προκλήσεις η Unilever παρουσίασε το

Παγκόσμιο χέδιο Δράσης για την
Αειφορία, ανακοινώνοντας 3 μεγάλες
διεθνείς δεσμεύσεις που θα πραγματοποιήσει
μέχρι το 2020:

1. ΒΟΗΘΕΙΑ Ε 1 ΔΙΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΝΑ ΒΕΛΣΙΩΟΤΝ
ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΟΤ

2. ΜΕΙΩΗ ΣΟ ΜΙΟ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑΣΟ
ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΤ 100% ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΛΩΝ ΣΗ
ΑΠΟ ΑΕΙΥΟΡΕ ΠΗΓΕ

Η UNILEVER ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ
την Ελλάδα, η Unilever δραστηριοποιείται με την επωνυμία

UNILEVER HELLAS Α.Ε.,

ΕΛΑΪ-

διαθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της πληθώρα

Σροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των
Παγωτών ALGIDA-ΕΒΓΑ-BEN&JERRY’S, της Οικιακής και Προσωπικής
Υροντίδας και Τγιεινής. Είναι η 3η σε μέγεθος εταιρεία σε μη
προϊόντων στους τομείς των

διαρκή καταναλωτικά προϊόντα (πλην πετρελαιοειδών), με ετήσιο τζίρο το

483 εκατ. ευρώ. Δραστηριοποιείται σε 26 κατηγορίες
προϊόντων με περίπου 1.600 κωδικούς και είναι ο Νο 1
προμηθευτής στο λιανεμπόριο, με «δυνατή» παρουσία σε 35 διαφορετικά
2013 ύψους

σημεία μέσα στα Super Markets.
Η ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS κατέχει ηγετική θέση στο 90% των κατηγοριών στις
οποίες δραστηριοποιείται.
Η ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS συνεργάζεται με διάφορους Επιστημονικούς
Οργανισμούς και ΜΚΟ, προκειμένου να προωθήσει τοπικά Αειφόρες
πρακτικές και πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Κάθε χρόνο 15%
περίπου του συνολικού τζίρου της ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS, (πέραν των
πρώτων υλών που αγοράζονται από τους Έλληνες αγρότες), επιστρέφονται
στο κοινωνικό σύνολο της χώρας μας, με την μορφή φόρων προς το
Δημόσιο, παροχών προς το προσωπικό, αποθεματικά προς την επιχείρηση
και δωρεές-χορηγίες.
Η εταιρία απασχολεί συνολικά 800 εργαζομένους (750 εργαζόμενους στην
Ελλάδα και 50 στην Κύπρο). Τα Κεντρικά Γραφεία της βρίσκονται στην Κηφισιά.
Στην Κύπρο δημιούργησε κοινή επιχείρηση με την εταιρεία ΤΣΕΡΙΩΤΗΣ, την
Unilever Tseriotis Cyprus.
Η εταιρία διαθέτει επίσης 3 εργοστάσια στις περιοχές του Ρέντη, του Νέου
Φαλήρου και στη Γαστούνη Ηλείας, καθώς και 2 σύγχρονα Κέντρα
Διανομής και Αποθήκευσης, στο Ρέντη Αττικής και στο Σχηματάρι
Βοιωτίας. Υπάρχει ακόμη ένα εργοστάσιο στην Κύπρο στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: www.unilever.gr

