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  Σχετικά με την The Coca-Cola Company: 

Η The Coca-Cola Company είναι θ μεγαλφτερθ εταιρεία μθ αλκοολοφχων ποτϊν ςτον κόςμο, με 

περιςςότερα από 500, ανθρακοφχα ή μη, εμπορικά ςήματα και περιςςότερεσ από 3.800 επιλογζσ 

προϊόντων. Μαηί με τθν Coca-Cola, ζνα από τα πιο πολφτιμα και αναγνωρίςιμα εμπορικά ςιματα 

ςτον κόςμο, θ  The Coca-Cola Company εμπορεφεται 20 brands αξίασ διςεκατομμυρίων δολαρίων, 

εκ των οποίων 18 είναι διακζςιμα ςε επιλογζσ με μειωμζνεσ, χαμθλζσ ι και κακόλου κερμίδεσ. Το 

χαρτοφυλάκιο τθσ The Coca-Cola Company περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τα brands Diet Coke, Coca-

Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia 

και Gold Peak. Μζςω του μεγαλφτερου ςυςτιματοσ διανομισ ςτον κόςμο, αποτελεί τον No. 1 

προμθκευτι ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ μθ αλκοολοφχων ποτϊν, ανκρακοφχων ι μθ. Καταναλωτζσ ςε 

περιςςότερεσ από 200 χϊρεσ απολαμβάνουν τα προϊόντα τθσ, περιςςότερεσ από 1,9 δις. φορζσ την 

ημζρα.  

Διατθρϊντασ τθ δζςμευςι τθσ για διαμόρφωςθ βιϊςιμων κοινωνιϊν, θ The Coca-Cola Company 

επικεντρϊνεται ςε πρωτοβουλίεσ που μειϊνουν το περιβαλλοντικό τθσ αποτφπωμα, δθμιουργοφν 

ζνα αςφαλζσ, χωρίσ αποκλειςμοφσ περιβάλλον εργαςίασ για τουσ εργαηομζνουσ τθσ και ενιςχφουν 

τθν οικονομικι ανάπτυξθ των κοινωνιϊν ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται. Σε ςυνεργαςία με τουσ 

κατά τόπουσ εμφιαλωτζσ τθσ, θ The Coca-Cola Company βρίςκεται ανάμεςα ςτουσ 10 κορυφαίουσ 

εργοδότεσ παγκοςμίωσ, με περιςςότερουσ από 700.000 ςυνεργάτεσ. 

Η Coca-Cola Hellas είναι κυγατρικι εταιρεία τθσ The Coca-Cola Company με ευκφνθ για τθν Ελλάδα, 

τθν Κφπρο και τθ Μάλτα. Δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο τθσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

αναφορικά με τθ χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ marketing, τθν προϊκθςθ, τθν ζρευνα αγοράσ, τθ 

διαφιμιςθ και τθν προςταςία τθσ φιμθσ των προϊόντων τθσ The Coca-Cola Company. Παρζχει 

επίςθσ τεχνογνωςία και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε κζματα προϊοντικισ επικοινωνίασ, κακϊσ και 

υπθρεςίεσ για τθ διαςφάλιςθ των ποιοτικϊν ελζγχων των προϊόντων. Στθν Ελλάδα, εμφιαλωτισ τθσ 

The Coca-Cola Company είναι θ Coca-Cola Τρία Ζψιλον που μαηί με τθν Coca-Cola Hellas, αποτελοφν 

το Σφςτημα τησ Coca-Cola ςτην Ελλάδα. 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δπαζηηπιοποιείηαι εδώ και 47 σπόνια ζηην ελληνική αγοπά και αποηελεί ηη 

μεγαλύηεπη εηαιπεία παπαγυγήρ μη αλκοολούσυν ποηών ζηην Ελλάδα, όπος παπάγεηαι ηο 96% ηυν 

πποφόνηυν ηηρ. Ανήκει ζηον Όμιλο Coca-Cola HBC, έναν από ηοςρ μεγαλύηεποςρ εμθιαλυηέρ και διανομείρ 

ηυν πποφόνηυν ηηρ The Coca-Cola Company παγκοζμίυρ και ηον μεγαλύηεπο ζηην Εςπώπη. Με έδπα ηην 

Αθήνα, η Coca-Cola Τπία Έτιλον αναπηύζζει παπαγυγική και εμποπική δπαζηηπιόηηηα ζε όλη ηην Ελλάδα, 

εμθιαλώνονηαρ και διαθέηονηαρ ηα πποφόνηα ηηρ The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, 

Powerade, NESTEA, illy issimo και ηα mixers Schweppes), καθώρ και ηα πποφόνηα πος έσει αναπηύξει η ίδια η 

εηαιπεία (Amita, Frulite και ηο εμθιαλυμένο νεπό AYΡA), ενώ επίζηρ διανέμει ηα snacks TSAKIRIS και ηα 

ενεπγειακά ποηά Monster. Πποζθέπει επίζηρ ένα ολοκληπυμένο σαπηοθςλάκιο αλκοολούσυν ποηών, πος 

πεπιλαμβάνει πποφόνηα ηυν οίκυν Edrington, Ιζιδώπος Απβανίηος, Brown-Forman και Gruppo Campari.  

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην The Coca-Cola Company, επιζκεθηείηε ηο Coca-Cola 

Journey ζηο www.coca-colacompany.com, ακολοςθήζηε μαρ ζηο Twitter ζηο twitter.com/CocaColaCo, 

επιζκεθηείηε ηο blog  www.coca-colablog.com ή βπείηε μαρ ζηο Linkedin, ζηο 

www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company. 

 


