Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. ανάμεσα στους
μεγάλους
νικητές
των
Corporate Affairs Excellence
Awards
Βραβείο στην κατηγορία «σχέσεις με τα ΜΜΕ» απέσπασε η ΓΕΦΥΡΑ
Α.Ε. στην τελετή απονομής των φετινών Corporate Affairs
Excellence Awards, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου,
στο Ciné Αίγλη Ζαππείου.
Ο θεσμός που διοργανώνεται για 7η χρονιά από τον Τομέα
Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ, αξιολογεί και βραβεύει
εταιρείες, οργανισμούς αλλά και επαγγελματίες από τον χώρο της
Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων που κατάφεραν να
ξεχωρίσουν σε επίπεδο στρατηγικής, σχεδιασμού και υλοποίησης
προγραμμάτων επικοινωνίας.
Σε μια προσπάθεια να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο το κύρος του
θεσμού, τα φετινά CAEA, πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την
εταιρεία
παροχής
ελεγκτικών,
συμβουλευτικών
και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Deloitte.
Το βραβείο που απονεμήθηκε στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. αφορά τη διοργάνωση
διήμερης δημοσιογραφικής επίσκεψης, η οποία ολοκληρώθηκε με
επιτυχία τον Σεπτέμβριο του 2019, με αφορμή τη συμπλήρωση 15
χρόνων λειτουργίας του εμβληματικού εθνικού έργου της Ζεύξης
Ρίου–Αντιρρίου.
Στο πλαίσιο της ενέργειας “15 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΦΥΡΑ «ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ»” φιλοξενήθηκαν και ξεναγήθηκαν περισσότεροι από 30
δημοσιογράφοι. Παράλληλα παρουσιάστηκαν κυκλοφοριακά και
τεχνικά στοιχεία συνδεδεμένα με την πορεία του έργου
παραχώρησης, οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. σε συνέργεια με την τοπική κοινωνία, αλλά και το
άνοιγμα στη βιώσιμη κινητικότητα και τη διάδοση της

ηλεκτροκίνησης.

Ο κ. Γιάννης Φρέρης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας
& Αειφόρου Ανάπτυξης της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε, αφού παρέλαβε το
βραβείο, δήλωσε:
«Με αφορμή τα 15 χρόνια από την ολοκλήρωση της Γέφυρας,
θελήσαμε να προσφέρουμε αναλυτική ενημέρωση στα ΜΜΕ,αλλά και
να αναγνωρίσουμε ότι χτίσαμε το Μεγάλο Έργο μαζί με τους
εκπροσώπους τους, ενώ το λειτουργούμε μπροστά στα μάτια τους.
Οι άνθρωποι της ενημέρωσης ήταν και παραμένουν ευπρόσδεκτοι
για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ενώ την καμαρώνουν όσο και
εμείς, ανακαλώντας μνήμες που μοιραζόμαστε.
Έτσι θέσαμε ως πρόταγμα την ποιότητα της οργάνωσης της
επίσκεψης και της Συνέντευξης Τύπου, τόσο ως προς το σκέλος
μιας ιδιαίτερης ξενάγησης την πρώτη μέρα, όσο και ως προς αυτό
της Συνέντευξης Τύπου τη δεύτερη.
Ο

εξαιρετικός

αντίκτυπος

δικαίωσε

μεν

τις

προσδοκίες

δημοσιότητας, αλλά το επιστέγασμα του εγχειρήματος, ήταν μία
ακόμη ανάμνηση που θα μοιραζόμαστε όταν θα ξαναβρισκόμαστε και
θα συμφωνούμε ότι πλάι στην Εθνική μας Γέφυρα, οι μεταξύ μας
ανθρώπινες γέφυρες παραμένουν ακλόνητες».

