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Βράβευση της British American Tobacco Hellas  
από 1.000 περιπτερούχους για τη στήριξη στην ελληνική οικονομία 

 
Τιμητική βράβευση της εταιρείας από τον Σύνδεσμο Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων - 

Σημαντική αναγνώριση της δέσμευσης της εταιρείας να δίνει αξία καθημερινά στην ελληνική κοινωνία 

 
Τιμητική διάκριση έλαβε η British American Tobacco Hellas από περίπου 1.000 ιδιοκτήτες 
περιπτέρων, που εκπροσωπούνται στον Σύνδεσμο Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων, για την 
συνεισφορά της στον χώρο του περιπτέρου και την σταθερή επιχειρηματική της δραστηριότητα 
στην εγχώρια αγορά και στήριξη στην ελληνική οικονομία. 
 
Ο Σύνδεσμος, που αριθμεί περίπου 1.000 μέλη, αποτελεί έναν φορέα με έντονη δραστηριότητα στη 
διαφύλαξη των δικαιωμάτων των περιπτερούχων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. 
 
Ο επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σπύρος Ταβουλάρης, δήλωσε: «Σε μια εποχή δύσκολη για τα 
περίπτερα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο Σύνδεσμος Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων 
«Η Ελπίς» αποφάσισε με την πράξη αυτή να επιβραβεύσει την British American Tobacco Hellas για 
την στήριξη της στην ελληνική αγορά και τον κλάδο των προϊόντων καπνού, αλλά και για τις 
σταθερές αρχές που ακολουθεί η εταιρεία στις συνεργασίες της. Τέτοιες συνεργασίες είναι 
εξαιρετικά σημαντικές προκειμένου να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα των λιανεμπορικών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο». 
 
Η British American Tobacco Hellas, που στηρίζει χιλιάδες λιανέμπορους και διανομείς σε όλη την 
Ελλάδα, τιμήθηκε για την ξεχωριστή αξία που δίνει στους άμεσους συνεργάτες της, επενδύοντας σε 
μακροχρόνιες συνεργασίες που στηρίζονται στην προσωπική επαφή και στα υψηλά πρότυπα 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς του Ομίλου της British American Tobacco. Επιπλέον, η εταιρεία 
εστιάζει στρατηγικά στην καινοτομία με προϊόντα που ξεχωρίζουν για την υψηλή τους ποιότητα και 
τον μοναδικό τρόπο παραγωγής τους, τα οποία απευθύνονται στους ενήλικους καταναλωτές 
προϊόντων καπνού και προωθούνται υπέυθυνα τηρώντας τα υψηλά πρότυπα αυτοδέσμευσης του 
Ομίλου. 
 
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την βράβευση της British American Tobacco Hellas είχαν επίσης οι 
ενέργειες της εταιρείας για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, με πιο 
πρόσφατη την πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού από τις εταιρείες 
προϊόντων καπνού στην Ελλάδα και την υποστήριξη δημόσιων φορέων και οργανισμών. 
 
Την τιμητική διάκριση, που απονεμήθηκε από τον επίτιμο Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Σπύρο 
Ταβουλάρη, οποία παρέλαβε εκ μέρους της British American Tobacco Hellas ο Διευθυντής 
Πωλήσεων της εταιρείας στην Ελλάδα, κος Αυγουστής Στέφας. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Σχετικά με την British American Tobacco Hellas  
 
Η British American Tobacco Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά προϊόντων καπνού, 
με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα απασχόλησης και 
έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η  γκάμα των προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει τα τσιγάρα Peter 
Stuyvesant, Prince, Pall Mall, Lucky Strike, Dunhill, Rothmans, Kent, καθώς και τα προϊόντα καπνού για στριφτά 
τσιγάρα Craven και Lucky Strike.   
 
Η εταιρεία ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί πάνω από 100 χρόνια, 
απασχολεί πάνω από 50.000 εργαζομένους και διαθέτει γκάμα με περισσότερα από 200 εμπορικά σήματα που 
διανέμονται σε πάνω από 200 αγορές. 
 

 


