
Η Pitsos στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

Είναι Pitsos. Είναι σπίτι με χαμόγελο!  
  
Με βασικό σύνθημά της «Είναι Pitsos. Είναι Σπίτι» η εταιρεία Pitsos στηρίζει «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» καλύπτοντας μέχρι το τέλος του 2018, τη δράση των Ψυχολόγων που 
στελεχώνουν τα έντεκα Σπίτια του Οργανισμού πανελλαδικά.  
 
Από την ίδρυσή της το 1865, η Pitsos πρεσβεύει τις αξίες της ζεστασιάς, της αγάπης και της 
φροντίδας που συμβολίζει η έννοια του σπιτιού στο μυαλό και την καρδιά των περισσότερων. 
Εξαίρεση δεν αποτελούν και τα έντεκα Σπίτια του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε 
όλη την Ελλάδα (πέντε στην Αττική και έξι εκτός Αττικής), στα οποία σήμερα μεγαλώνουν 
περισσότερα από 300 παιδιά, θύματα κάθε μορφής Βίας.  
 
Για την πολύτιμη και ουσιαστική υποστήριξη της Pitsos ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά την 
Pitsos που με τόση διακριτικότητα και αμεσότητα ανταποκρίθηκε σε μία βασική ανάγκη των 
παιδιών μας, καλύπτοντας κάτι τόσο ουσιαστικό για αυτά. Η Pitsos και το εξαιρετικό 
ανθρώπινο δυναμικό της αποδεικνύει έμπρακτα το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και της 
προσφοράς. Καλωσορίζουμε την Pitsos στην μεγάλη μας οικογένεια και ευχόμαστε αυτή να 
είναι η αρχή μιας εξαιρετικής, μακρόπνοης συνεργασίας με ουσιαστικά οφέλη για τα παιδιά 
που στηρίζουμε καθημερινά, σε όλη την Ελλάδα».  
 
«Δέσμευση και όραμα της Pitsos είναι όλο και πιο πολλοί άνθρωποι να μπορούν να νιώθουν 
σπίτι το χώρο στον οποίο περνάνε ένα μικρό ή μεγαλύτερο κομμάτι της μέρας τους» δήλωσε 
ο κ. Σταύρος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Marketing της BSH Οικιακές Συσκευές και συνέχισε 
λέγοντας: «αυτό, προσπαθούμε να πετυχαίνουμε αφ’ ενός με τις συσκευές μας αλλά και με 
όποιο άλλο μέσο διαθέτουμε, είτε μιλάμε για ανθρώπινους ή οικονομικούς πόρους. Στο 
πλαίσιο της στήριξης του έργου του Οργανισμού «Tο Χαμόγελο του Παιδιού», η Pitsos έκανε 
την αρχή καλύπτοντας για το 2018 τo σύνολο των εξόδων που αναλογούν στις αμοιβές των 
ψυχολόγων που εργάζονται στα σπίτια του Χαμόγελου σε όλη τη χώρα και σας καλούμε όλοι 
μαζί  να δώσουμε συνέχεια!»  
 
Με την αγορά κάθε οικιακής συσκευής Pitsos, έως 31 Δεκεμβρίου 2018, οι καταναλωτές, 
συμμετέχουν στην προσπάθεια της Pitsos να στηρίξει «Το Χαμόγελο του Παιδιού».  

    

 


