
 
 
 
 
  

 

 

 

Χρυσή �ιεθνής Βράβευση ποιότητας για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ 

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό DLG 
 

          H τρίτη κατά σειρά διεθνής διάκριση για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ από το 2016  

 

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018 – Η χρονιά ξεκινάει µε µια ακόµα σηµαντική διάκριση για το Φυσικό 

Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, της Coca-Cola Τρία Έψιλον που ξεχώρισε ανάµεσα σε παγκοσµίου φήµης 

προϊόντα, για την άριστη ποιότητα και γεύση του, αποσπώντας τη σπουδαία διάκριση «DLG 

International Award 2018 in Gold» από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης Ποιότητας DLG. Η 

διεθνής αυτή διάκριση ποιότητας, τρίτη κατά σειρά, µετά τις κορυφαίες διακρίσεις µε το 

«Βραβείο Ανώτερης Γεύσης του iTQi» το 2016 και το 2017, έρχεται να προστεθεί στο σύνολο 

των διεθνών αναγνωρίσεων που έχει λάβει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ τα τελευταία χρόνια. 

 

Στο πλαίσιο πιστοποίησης της ποιότητας εκατοντάδων προϊόντων διατροφής από όλον τον 

κόσµο, οι ειδικοί επιστήµονες του DLG εξέτασαν περισσότερα από 200 εµπορικά σήµατα 

προϊόντων, στον τοµέα των δοκιµών ποιότητας φυσικών µεταλλικών και επιτραπέζιων νερών, 

διαδικασία η οποία έφερε στο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ την παγκόσµια αυτή χρυσή 

διάκριση. Η διαδικασία του DLG χρησιµοποιεί εξαιρετικά ευαίσθητους δείκτες και επικεντρώνεται 

σε µια σειρά από αλληλένδετους παράγοντες, όπως η εµφάνιση, η διαύγεια, η οσµή και η γεύση. 

Η διαδικασία συµπληρώνεται από αυστηρή εργαστηριακή ανάλυση των προϊόντων, 

συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα το packaging αλλά και το labeling.    

 
Ο Οργανισµός DLG, µε έδρα τη Φρανκφούρτη, ιδρύθηκε το 1885 και είναι ηγέτης στην 
αξιολόγηση ποιότητας τροφίµων στην Ευρώπη. Μέσα από τις διαδικασίες του DLG, τα προϊόντα 
εξετάζονται µε βάση τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και µεθόδους. Με γνώµονα τα διεθνή 
πρότυπα ελέγχου ποιότητας, τα βραβεία του απονέµονται µόνο σε προϊόντα που πληρούν τα 
αυστηρά κριτήρια ποιότητας του.  

Εδώ και 29 χρόνια, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ παράγεται στο Αίγιο από την Coca-Cola Τρία 
Έψιλον κάτω από συνθήκες αυστηρών ελέγχων και διασφάλισης ποιότητας. Η τρίτη κατά σειρά 
διεθνής διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει την προσήλωση της εταιρείας στην άριστη ποιότητα 
των προϊόντων της και στην ασφάλεια του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, που βρίσκεται στην 
κορυφή της προτίµησης εκατοµµυρίων καταναλωτών.  
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Σχετικά µε το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ 
Με σταθερή παρουσία εδώ και 29 χρόνια, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, προϊόν της Coca-Cola 
Τρία Έψιλον, εµφιαλώνεται από το 1989 στην περιοχή του Αιγίου Αχαΐας, κάτω από συνθήκες 
αυστηρών ελέγχων. Η άριστη ποιότητά του διασφαλίζεται µέσω της πλήρους καθετοποίησης της 
παραγωγικής διαδικασίας και της πιστοποίησης των εγκαταστάσεων από τον ανεξάρτητο φορέα 
Lloyd’s. Rιατίθεται σε γυάλινη φιάλη του 1lt, PET των 500ml, 1lt και 1,5lt, καθώς και σε 
πολυσυσκευασίες (6x1,5lt και 12x500ml). Tο 2005 το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ λάνσαρε το 
ΑΥΡΑ Bloom, το Πρώτο Φυσικό Μεταλλικό Νερό που απευθύνεται σε παιδιά και διατίθεται σε 
πέντε διάφανες χρωµατιστές συσκευασίες των 330 ml και πολυσυσκευασία (6x330ml), Το 2006, 
λάνσαρε επίσης το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ Active Cap σε εργονοµικό µπουκάλι των 750ml 
που εφαρµόζει τέλεια στο χέρι και εύχρηστο καπάκι για εύκολη µεταφορά και ελεγχόµενη 
κατανάλωση. Με προσανατολισµό την καινοτοµία και την αειφόρο ανάπτυξη το Φυσικό 
Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ υποστηρίζει µε δράσεις τόσο την κοινωνία όσο και το περιβάλλον.  
Μάθετε περισσότερα στο www.avrawater.gr, www.facebook.com/avrawater.gr 
και www.youtube.com/avrawater 
 
Σχετικά µε την Coca-Cola Τρία Έψιλον 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, µέλος του Οµίλου Coca-Cola HBC, είναι η κορυφαία εταιρεία µη 
αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Με τρεις εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα, το mega 
plant Σχηµαταρίου και τα εργοστάσια εµφιάλωσης στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Αίγιο, παράγει 
και διανέµει ένα µοναδικό χαρτοφυλάκιο ποιοτικών προϊόντων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των 
καταναλωτών κάθε στιγµή της ηµέρας σε οποιαδήποτε περίσταση. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα 
εµπορικά σήµατα της Coca-Cola Company, οι δικές της µάρκες, όπως οι χυµοί Amita και Frulite 
καθώς και το µεταλλικό νερό ΑΥΡΑ, καθώς και τα προϊόντα που διανέµει όπως τα σνακ TSAKIRIS, 
καφές Lavazza, τα ενεργειακά ποτά Monster, καθώς και αλκοολούχα ποτά των οίκων Edrington, 
Brown-Forman, Ισιδώρου Αρβανίτου και Gruppo Campari. Οι τοπικές δραστηριότητές της έχουν 
σηµαντικό κοινωνικοοικονοµικό αποτύπωµα, µε συµβολή στην απασχόληση και στην οικονοµία, 
δηµιουργώντας το 54,6% του κύκλου εργασιών του τοµέα των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Κοντά 
στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται, η εταιρεία υποστηρίζει ενεργά τις τοπικές αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην ενδυνάµωση και απασχολησιµότητα των νέων, την αειφόρο 
ανάπτυξη και την ευηµερία της κοινότητας.  
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα gr.coca-
colahellenic.com και το Facebook: www.facebook.com/CocaCola3E 
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