∆ελτίο Τύπου 19/12/11

Ανανεώθηκε η συνεργασία της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. µε την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Για 3η συνεχή χρονιά η ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. προµηθεύει µε φρέσκο ψάρι υψηλής διατροφικής αξίας τους
αθλητές της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Η ΣΕΛΟΝΤΑ ως «Επίσηµος Συνεργάτης» της ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνεχίζει να προµηθεύει την ΠΑΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ µε εγγυηµένα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας. Όπως τις δύο προηγούµενες
σεζόν, έτσι και φέτος, η ΣΕΛΟΝΤΑ θα συνεχίσει να παραδίδει κάθε εβδοµάδα στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στην Παιανία ολόφρεσκα φιλέτα τσιπούρας και λαβρακιού που παράγονται στις µονάδες της
εταιρείας στις πεντακάθαρες θάλασσες των νοµών Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας.

Το συµφωνητικό ανανέωσης της συνεργασίας συνυπέγραψαν ο κ. ∆ηµήτρης Γόντικας, Πρόεδρος της ΠΑΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και ο κ. Γιάννης Στεφανής, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.. Η ανανέωση θα ισχύσει
για την Αγωνιστική Περίοδο 2011 – 2012 της Super League.

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΣΕΛΟΝΤΑ, κ. Γιάννης Στεφανής σηµείωσε
χαρακτηριστικά: «Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη στενή συνεργασία που διατηρείται για τρίτη συνεχόµενη
χρονιά µεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και της ΣΕΛΟΝΤΑ. Η ανανέωση της εµπιστοσύνης του Παναθηναϊκού
στα προϊόντα της εταιρείας µας για τη διατροφή των αθλητών της ποδοσφαιρικής οµάδας αποτελεί µία
σηµαντική επιβράβευση για εµάς, αλλά και αναγνώριση της καθηµερινής προσπάθειας όλων των εργαζοµένων,
κατά τη διάρκεια των 30 ετών από την ίδρυσή της εταιρείας το 1981, για την παραγωγή ελληνικών ψαριών
υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας, πάντα µε σεβασµό στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Για άλλη µια
χρονιά θα έχουµε τη δυνατότητα να προσφέρουµε τα προϊόντα µας στους αθλητές µιας κορυφαίας ελληνικής
οµάδας και εκφράζουµε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία αυτή θα είναι µακρόχρονη και επιτυχηµένη».

Ο κύριος Νίκος Κατσέλης, Συντονιστής της Εµπορικής ∆ιεύθυνσης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, δήλωσε: «η
ΣΕΛΟΝΤΑ αποτελεί µια εταιρεία πρωτοπόρο στον τοµέα της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Η νέα χορηγική µας
συνεργασία θα εξασφαλίσει για όλους τους αθλητές µας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας».

