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ΑΒ Βασιλόπουλος
Δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.

Από το πρώτο μπακάλικο στην οδό Βουλής, που άνοιξε τις πόρτες του το 1939, έως τα 510 καταστήματα που
απαριθμεί σήμερα το δίκτυό μας, δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των
ανθρώπων.
Με μια ομάδα από διαφορετικούς και μοναδικούς εργαζόμενους, είμαστε π άντα δίπλα στους 2,2
εκατομμύρια πελάτες μας με θάρρος, ακεραιότητα, ομαδικότητα, φροντίδα και χιούμορ. Πάντα δίπλα σε
κάθε γειτονιά της Ελλάδας, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά μας. Εκεί όπου οι άνθρωποί μας γίνονται οι δικοί σας
άνθρωποι, έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν με χαρά και μεράκι και να προσφέρουν μια μοναδική αγοραστική
εμπειρία.

Γιατί για εμάς κάθε πελάτης είναι μοναδικός. Και όπως ο πελάτης αλλάζει, έτσι αλλάζουμε και εμείς μαζί του.
Ακούμε τις ανάγκες του. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Παίρνουμε πρωτοβουλίες
και καινοτομούμε. Μαθαίνουμε και μαζί εξελισσόμαστε, πάντα με την ίδια υψηλή ποιότητα, τη μοναδική
ποικιλία, την άριστη εξυπηρέτηση και τη δημιουργία “προσιτής αξίας” για όλους.
Γιατί, για εμάς, ο Άνθρωπος είναι πάντα στο κέντρο. Μέσα από τους εργαζόμενους μας, τους πελάτες μας,
τους συνεργάτες μας, τους Έλληνες παραγωγούς και τους προμηθευτές μας, ευρύτερα, και, φυσικά τις
τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιούμαστε, αντλούμε ενέργεια, έμπνευση και δύναμη για να κάνουμε τη
διαφορά. Για όλους και για καθέναν ξεχωριστά.
Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα όλων. Και τη δική μας. Άλλωστε η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι οι άνθρωποί της.
Όλοι εκείνοι στη Λειτουργία Καταστημάτων, τις Αγορές, τα Logistics, το Marketing & τη Στρατηγική, τις
Οικονομικές Υπηρεσίες, τους Ανθρώπινους Πόρους, την Ανάπτυξη & Τεχνική Υποστήριξη, την Πληροφορική,
τον Εσωτερικό Έλεγχο και τη Νομική Υπηρεσία. Όλοι οι 14.550 εργαζόμενοι που δίνουν τον καλύτερό τους
εαυτό για να κάνουν τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων, ώστε όλοι να μπορούν να είναι όλα όσα ήδη είναι
και όλα όσα θέλουν να γίνουν.

Αυτοί είμαστε, όλοι εμείς στην ΑΒ.

www.ab.gr/ourcompany

Ο Όμιλος Alpha Bank
Η Alpha Bank, Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου, ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ.
Κωστόπουλο. Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού
τομέα στην Ελλάδα. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και
υπηρεσιών στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας στην Ευρώπη.

Alpha Bank Group
Alpha Bank, the Parent Company and main Bank of the Group, was founded in 1879 by J.F. Costopoulos. The
Alpha Bank Group is one of the leading Groups of the financial sector in Greece. It offers a wide range of highquality financial products and services in the domestic and international market and has one of the highest
capital adequacy ratios in Europe.

www.alpha.gr

Kάθε μέρα, όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας, περιποιείστε τα μαλλιά σας, πλένετε τα πιάτα ή τα ρούχα σας,
όταν ξυρίζεστε, φροντίζετε την επιδερμίδα σας ή ακόμα και όταν αλλάζετε την πάνα του μωρού σας, τότε
ίσως χρησιμοποιείτε ένα προϊόν της P&G.
Στην P&G δημιουργούμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, πίσω από γνωστές Μάρκες εμπιστοσύνης με ένα
αποκλειστικό σκοπό – να βελτιώνουμε τις μικρές καθημερινές στιγμές που αφιερώνετε στη φροντίδα του
Εαυτού σας, της Οικογένειας και του Σπιτιού σας.
Η Καινοτομία διατρέχει τα 180 χρόνια ιστορίας μας, μέσα από ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων όπως
τα Pampers, Always, Swiffer, Pantene, Ariel, Gillette και Fairy. Την ίδια στιγμή, αυτή η καινοτομία, μας βοηθά
να αγγίξουμε την κοινωνία μέσα από προγράμματα όπως το «Children’s Safe Drinking Water” και να
προστατεύσουμε το περιβάλλον με λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης όπως το “Head and Shoulders Beach Plastic
Bottle”.
Αυτή είναι η ιστορία της P&G. Μία ιστορία καινοτομίας, από μια εταιρία η οποία ξεκίνησε με μία μπάρα
σαπουνιού, ένα κουτί με κεριά και τη δέσμευση των δύο ιδρυτών της, του William Procter και James Gamble,
να δημιουργούν καθημερινά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας. Είναι η ίδια δέσμευση που εμπνέει τους
ανθρώπους της P&G σε όλο τον κόσμο μέχρι και σήμερα.
Σχετικά με την Procter & Gamble:
H P&G αγγίζει με τα προϊόντα της περίπου 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η Εταιρία κατέχει
ένα από τα πιο δυνατά χαρτοφυλάκια προϊόντων εμπιστοσύνης και ποιότητας, μεταξύ των οποίων: Always®,
Ariel®, Crest®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®,
Viakal, Swiffer, Aussie. Η P&G επιχειρεί σε περίπου 70 χώρες παγκοσμίως. Μπορείτε να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα http://www.pg.com για τα τελευταία νέα και περισσότερες πληροφορίες για την P&G και τα
προϊόντα της.

Whether you’re cleaning your teeth or your hair, washing the dishes or your clothes, if your Dad is shaving or
your Mum is putting on her face cream, or when you’re changing your little brother/sister’s nappy, you’re
probably using a P&G product. We make famous brands that are sold all over the world with one aim in mind
– to make your everyday life a little bit better or just a little bit easier.
Throughout our company’s history, we’ve delivered product innovations such as Pampers, Always, Swiffer,
Pantene, Ariel and Gillette and Fairy. We’ve also driven social innovations with programs such as Children’s
Safe Drinking Water and we helped Consumers Make More Sustainable Choices with innovations such as Head
and Shoulders Beach Plastic Bottle.
This is our story, the story of innovation at P&G, a company that began with a bar of soap, a box of candles,
and a handshake between two men who believed everyday products could and should be of the highest
quality. Their belief inspires P&G people throughout the world still today.
About Procter & Gamble
P&G serves consumers around the world with one of the strongest portfolios of trusted, quality, leadership
brands, including Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®,
Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, and
Whisper®. The P&G community includes operations in approximately 70 countries worldwide. Please visit
http://www.pg.com for the latest news and information about P&G and its brands.
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