
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 
έγινε χρυσό!  

 

 

2 μεγάλοι θεσμοί, 4 βραβεία σε μόλις 1 εβδομάδα 
Ο ιστορικότερος ενεργειακός πάροχος πρωτοπορεί ΚΑΙ στην επικοινωνία  

και βραβεύεται πολλαπλά! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Ιουλίου 2019  



ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

2 χρυσά και 2 ασημένια βραβεία έρχονται να προστεθούν στη συλλογή διακρίσεων για το Φυσικό Αέριο Ελληνική 
Εταιρεία Ενέργειας. 

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 9/7 στα Marketing Excellence Awards 2019 σε μια βραδιά που διοργάνωσε το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Μάρκετινγκ της ΕΕΔΕ στο Μέγαρο Μουσικής, η εταιρεία απέσπασε 3 βραβεία. 

Το χρυσό βραβείο Digital Marketing Communications στην κατηγορία Communicating Effectively, για την καμπάνια: 
“Τώρα έχουμε και Ρεύμα” που πρόβαλε την γενικότερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των καναλιών.  

Το ασημένιο βραβείο Brand Revitalization στην κατηγορία Building Powerful Brands για το συνολικό πλάνο επικοινωνίας 
της εταιρείας: “Για Σήμερα, Για Αύριο, Για Πάντα: Με το βλέμμα στο μέλλον εδώ και 160 χρόνια!”. Η καμπάνια κάλυπτε   
διαφήμιση, εκθέσεις, παιδικά εργαστήρια κ.α. και υλοποιήθηκε με στόχο την ανάδειξη της μεγάλης ιστορίας της εταιρείας. 

Το ασημένιο βραβείο Building Distribution Networks στην κατηγορία Connecting with the Point of Sale για την παροχή 
εμπειρίας στην εξυπηρέτηση του πελάτη. 

Και τα βραβεία δεν σταμάτησαν εκεί. Την Τετάρτη 10/7, η πρωτοποριακή παρουσία της εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης το 2018 απέσπασε το Χρυσό βραβείο στα Event Awards 2019 που διοργανώθηκαν  από την Boussias 
Communications στο Μουσείο Οίνου.   

Το μοναδικό ενεργειακό escape room ήταν μέρος του 1ου εταιρικού περιπτέρου για το Φυσικό Αέριο στη ΔΕΘ, απέσπασε 
τον θαυμασμό όλων των επισκεπτών και μας χάρισε τη σημαντικότερη διάκριση στην κατηγορία Εκθέσεις/Trade 
Shows/Road Shows.   

 

Βραβευτήκαμε γιατί αναδείξαμε με τον πιο άμεσο τρόπο όλα τα στοιχεία που μας 

διαφοροποιούν αλλά και γιατί υιοθετούμε δράσεις που μιλούν απευθείας στην καρδιά του 

καταναλωτή.  

Chief Marketing Officer και Customer Experience Director, 

Πάνος Αλεξόπουλος 

 
“Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς η διάκριση του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από δύο διοργανώσεις 
που αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα δράσεων. 
Βραβευτήκαμε γιατί αναδείξαμε με τον πιο άμεσο τρόπο όλα τα στοιχεία που μας διαφοροποιούν αλλά και γιατί 
υιοθετούμε δράσεις που μιλούν απευθείας στην καρδιά του καταναλωτή. Από πλευράς μας συνεχίζουμε να υλοποιούμε 
μια στρατηγική επικοινωνίας που στηρίζεται σε πρωτοποριακές ιδέες για τη δημιουργία μιας πραγματικής και 
ολοκληρωμένης εμπειρίας των καταναλωτών γύρω από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας” ανέφερε ο CMO & 
Customer Experience Director της εταιρείας, Πάνος Αλεξόπουλος.  

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Με κληρονοµιά που ξεπερνά τον ενάµιση αιώνα και µε χαρακτηριστικό της γνώρισµα/ ανταγωνιστικό  πλεονέκτηµα την αδιαµφισβήτητη 
εµπειρία και τεχνογνωσία της στο χώρο της ενέργειας, η Φυσικό Αέριο  Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εγγυάται ασφάλεια, αξιοπιστία και 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενέργειας σε οικιακούς, βιοµηχανικούς και επαγγελµατικούς καταναλωτές.  
Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας προσφέρει προϊόντα φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύµατος και  συνδυαστικά πακέτα σε όλη την 
Ελλάδα, ενώ η συνεχής γεωγραφική επέκταση της επιχειρηµατικής της  δραστηριότητας είναι βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασµού 
της εταιρείας. Παράλληλα, µέσα από τις  συνεργασίες της µε κορυφαίες εταιρείες όπως η Vodafone, η Alpha Bank, η EuropAssistance και η 
Inter- american, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει σηµαντικά δωρεάν προνόµια για τους πελάτες της, δηµιουργώντας  ακόµα µεγαλύτερο όφελος 
και προστιθέµενη αξία για τους ίδιους. Η εταιρεία, µέσα από νέα συστήµατα  υποδοµής, διευρύνει σταθερά την online εξυπηρέτηση 
των πελατών της και δηµιουργεί καινοτόµες και  εξατοµικευµένες υπηρεσίες απαντώντας ακόµα πιο στοχευµένα και αποτελεσµατικά 
στις σύγχρονες  ανάγκες. Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εφαρµόζει µία δυναµική επιχειρηµατική στρατηγική,  συνεχίζει την 
επιτυχηµένη πορεία της παρέχοντας υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες και λειτουργεί µε ακεραιότητα και υπευθυνότητα απέναντι 
στους ανθρώπους και το περιβάλλον.  
Κύρια προτεραιότητα της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι να διατηρεί την εµπιστοσύνη των  πελατών της, µέσα από 
αποτελεσµατική και µε ανθρώπινο πρόσωπο εξυπηρέτηση. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα 
www.fysikoaerioellados.gr.  

Πληροφορίες για τα ΜΜΕ: Ελένη Ράπτη – Φυσικό Αέριο Α.Ε., 210 3406126, e.rapti@aerioattikis.gr  
 

 

2 

 

http://www.fysikoaerioellados.gr/
mailto:e.rapti@aerioattikis.gr

