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Προσφορά αλληλεγγύης από την Creta Farms
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2015 – Η Creta Farms, παρουσιάζει το νέο Εν Ελλάδι Super
Παριζάκι, το πιο νόστιμο, θρεπτικό και διασκεδαστικό παριζάκι που θα λατρέψουν
μικροί και μεγάλοι, λαμβάνοντας την πρωτοβουλία να προσφέρει την πρώτη
παραγωγή του σε ένα μεγάλο αριθμό ιδρυμάτων πανελλαδικά.
Κατανοώντας πλήρως τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική
κοινωνία, η εταιρεία διοργανώνει ηλεκτρονικό διαγωνισμό στη σελίδα της στο
Facebook, μέσω του οποίου δεσμεύεται να προσφέρει ένα παριζάκι για κάθε
συμμετοχή σε αυτόν, σε πλήθος φορέων και οργανισμών οι οποίοι εργάζονται με
σκοπό την υποστήριξη και ανακούφιση χιλιάδων συνανθρώπων μας που
βρίσκονται σε ανάγκη. Η ενέργεια αυτή έρχεται να προστεθεί στη πολυετή
φιλανθρωπική δράση της Creta Farms δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στους
καταναλωτές να βιώσουν το αίσθημα της αλληλεγγύης και της προσφοράς μέσα
από ένα απλό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό παιχνίδι, το «Βρες το Super
Παριζάκι».
Το νέο Super Παριζάκι έρχεται να προστεθεί δίπλα στο Εν Ελλάδι Κλασικό Παριζάκι,
συνδυάζοντας πάντα την αγαπημένη και μοναδική συνταγή Εν Ελλάδι, από
διαλεκτά κομμάτια κρέατος και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με την πιο κεφάτη
συσκευασία που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους. Ο ήρωας του προϊόντος, ο
«Λαδάκης», ήρθε για να κάνει πιο ευχάριστη τη μέρα των παιδιών και να γίνει ο
φίλος που δε θέλουν να αποχωριστούν. Διατηρώντας αναλλοίωτη την
απολαυστική γεύση των προϊόντων Εν Ελλάδι, το Super Παριζάκι έχει 50%
λιγότερα λιπαρά σε σχέση με κλασσικό προϊόν και δεν περιέχει γλουτένη. Χάρη
στην ασύγκριτη νοστιμιά και υψηλή διαθρεπτική του αξία, το Super Παριζάκι
προσφέρει την ενέργεια που χρειάζονται τα παιδιά στην καθημερινότητά τους με
τον πιο λαχταριστό και ευχάριστο τρόπο, στα πλαίσια μιας ισορροπημένης
διατροφής.
Σχετικά με τη Creta Farms
Η Creta Farms, μία αμιγώς ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε το 1970 από την Κρήτη, αποτελεί σήμερα
τον ηγέτη στην αγορά αλλαντικών και παραγωγής χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα. Η εταιρεία
παράγει από το 2001 την καινοτόμα, υψηλής διατροφικής αξίας σειρά αλλαντικών Εν Ελλάδι με την
εξαιρετική γεύση που μόνο το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να προσφέρει. Στόχος της Creta
Farms είναι να πρωτοστατήσει στην παγκόσμια τάση για υγιεινή διατροφή παράγοντας καινοτόμα
προϊόντα που ενισχύουν το προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων παγκοσμίως.
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