
 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η YALCO ενισχύει το νέο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης  
 

Η Yalco, µε αφορµή την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων του νέου Παιδικού Χωριού 

SOS Θράκης, αποφάσισε να προχωρήσει σε µια συµβολική πράξη αγάπης και φροντίδας προς τα 

παιδιά και να προσφέρει προϊόντα για τον οικιακό εξοπλισµό των οικογενειών που θα 

εγκατασταθούν εκεί.  

 

Η Yalco, γνωστή για την κοινωνική της ευαισθησία, προχώρησε σε µια κίνηση που αποτελεί 

µέρος του ετήσιου προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, που έχει ως στόχο 

την ενίσχυση ασθενέστερων οµάδων - όπως είναι τα παιδιά - και την στήριξη αντίστοιχων 

Οργανισµών και Ιδρυµάτων ανά την Ελλάδα.   

 

Το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης βρίσκεται λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη και θα φιλοξενεί 

γύρω στα 50 παιδάκια, µε σκοπό να τους προσφέρει µια πραγµατική αγκαλιά αλλά και τη στοργή 

που κάθε ένα από αυτά έχει ανάγκη. 

 

Επιπλέον, η Yalco επιφύλαξε και µια µικρή έκπληξη για τα παιδιά: µια κούπα ειδικά σχεδιασµένη 

για τα Παιδικά Χωριά SOS, µε χαρούµενα χρώµατα και εύθυµους χαρακτήρες, για καθένα από τα 

250 παιδιά και νέους, που φιλοξενούνται συνολικά στα Παιδικά Χωριά SOS, στις Στέγες Νέων και 

στους Ξενώνα SOS.  

 

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Σωκράτης Κωνσταντίνου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Yalco: 

"Βρισκόµαστε καθηµερινά, µε κάποιο από τα προϊόντα µας, σε κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι και σε 

κάθε χώρο κοινωνικής συναναστροφής και έχουµε πάντα στο επίκεντρο των ενεργειών µας τον 

άνθρωπο και τις ανάγκες του. Με τη συµβολική αυτή πράξη θέλαµε να δηλώσουµε εµπράκτως ότι 

είµαστε δίπλα σε όλους τους ανθρώπους των Παιδικών Χωριών SOS, που προσφέρουν στέγη, 

φροντίδα και - το βασικότερο όλων - αγάπη για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη". 

Σχετικά µε τον Όµιλο Yalco  

Η Yalco Σ. ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε., είναι µία ελληνική εταιρεία µε µεγάλη παράδοση που 

ιδρύθηκε το 1920 και εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών το 1995. Ο όµιλος Yalco σήµερα 

απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζοµένους και περιλαµβάνει, πέντε εταιρείες.  

 

Η Οmnishop A.E., µε 46 καταστήµατα λιανικής πώλησης µέσω franchise, η Rota Κέντρο Logistics 

A.E., η εταιρεία διανοµής των κλιµατιστικών Haier, Excel A.E., η Yalco Hungary Kft  και η S.C. 

Yalco Romania Srl. είναι οι εταιρείες που ανήκουν στον Όµιλο Yalco, τον µεγαλύτερο διανοµέα 

ειδών οικιακής και επιτραπέζιας χρήσης, καθώς και ξενοδοχειακού εξοπλισµού, στην Ελλάδα. 

Επίσης, ο Όµιλος Yalco, µέσω της θυγατρικής του Omnishop Α.Ε., από το 2008 είναι ο 

αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανοµέας των habitat στην Ελλάδα.  

 


