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Στην προώθηση της νέας σειράς περιποίησης μαλλιών 

HAIRCHIC επενδύει η Παπουτσάνης 

 Το τηλεοπτικό σποτ με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Δανάη Παππά προβάλλεται από 28/2 

 Η σειρά διατίθεται πανελλαδικά σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και μικρά σημεία λιανικής 

 Η νέα μάρκα εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρίας για ενίσχυση των επώνυμων προϊόντων  

Στην υλοποίηση ενός διευρυμένου 

πλάνου προβολής και προώθησης της 

νέας σειράς προϊόντων περιποίησης 

μαλλιών HAIRCHIC προχωρά η εταιρία 

Παπουτσάνης. Στο πλαίσιο αυτό 

εντάσσεται η νέα τηλεοπτική καμπάνια της 

εταιρίας, με κεντρικό πρόσωπο την 

ηθοποιό Δανάη Παππά, πρωταγωνίστρια 

δημοφιλούς καθημερινής σειράς. To 

τηλεοπτικό σποτ, με την υπογραφή της 

διαφημιστικής εταιρείας Magnet, 

προβάλλεται από 28 Φεβρουαρίου σε 

όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς 

πανελλαδικής εμβέλειας.  

Η καμπάνια δίνει έμφαση στην 

καθημερινή πολυτέλεια που προσφέρουν 

τα προϊόντα HAIRCHIC, με την υπογραφή 

ποιότητας της Παπουτσάνης,  

αναδεικνύοντας παράλληλα την 

καινοτομία της νέας σειράς. Το τηλεοπτικό 

σποτ πλαισιώνεται από μία ολοκληρωμένη, 360° επικοινωνία στην οποία εντάσσεται μια σειρά 

ενεργειών προβολής και προωθητικών δράσεων σε σημεία πώλησης. 

Η Senior Brand Manager της Παπουτσάνης, Χριστίνα Περγάμαλη, δήλωσε σχετικά: «Η σειρά 

HAIRCHIC αποτελεί μια νέα ποιοτική πρόταση περιποίησης μαλλιών για τη σύγχρονη Ελληνίδα, 

με βάση το εκχύλισμα χαβιαριού, γνωστό για την ενυδατική δράση και τις θρεπτικές του ιδιότητες. 

Τα νέα προϊόντα HAIRCHIC δημιουργήθηκαν στα εργαστήρια της Παπουτσάνης, τα οποία για 

δεκαετίες παράγουν καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα προσωπικής περιποίησης που 

ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες των καταναλωτών». 

Link: www.youtube.com/watch?v=M6gK51XcgBo 

http://www.youtube.com/watch?v=M6gK51XcgBo
https://www.youtube.com/watch?v=M6gK51XcgBo


 

Η σειρά HAIRCHIC αποτελείται από 4 σαμπουάν και μία μαλακτική κρέμα και βασίζεται στον 

καινοτόμο συνδυασμό του εκχυλίσματος από χαβιάρι με ενισχυμένα ενεργά συστατικά, ειδικά για 

κάθε τύπο μαλλιών, τα οποία χαρίζουν υγεία και λάμψη. Eίναι διαθέσιμη από τον Νοέμβριο 2018 

σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σε σημεία λιανικής σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για την 

πρώτη σειρά της Παπουτσάνης στην κατηγορία περιποίησης μαλλιών, υπό ένα νέο εμπορικό 

σήμα.  

Η κυκλοφορία της αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρίας για την διεύρυνση της γκάμας των 

επώνυμων προϊόντων της και την είσοδό της σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, καθώς και της 

επιδίωξής της να προσεγγίσει το νεανικό καταναλωτικό κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, η Παπουτσάνης 

έχει επίσης δρομολογήσει το λανσάρισμα νέων καινοτόμων προϊόντων, σε υπάρχουσες και νέες 

κατηγορίες.  
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Σχετικά με την εταιρία Παπουτσάνης 

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ είναι μια κορυφαία ελληνική εταιρία και μεταξύ των τριών μεγαλύτερων παραγωγών 

σαπουνιών στην Ευρώπη. Η Παπουτσάνης διαθέτει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής του είδους της στα 

Βαλκάνια και μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά σε όλη την Ευρώπη, όπου παράγει καινοτόμα, υψηλής 

ποιότητας προϊόντα ατομικής υγιεινής και ομορφιάς σε ανταγωνιστικές τιμές. Τα επώνυμα προϊόντα της 

φέρουν τα εμπορικά σήματα Aromatics, Karavaki, Natura, Πράσινο Σαπούνι Παπουτσάνης, Σαπούνι 

Γλυκερίνης Παπουτσάνης, Olivia, Olive Care, Skin Essentials, Papoutsanis Family, Papoutsanis Baby, 

Papoutsanis Kids. Παράγει, επίσης, σαπούνια και καλλυντικά για λογαριασμό τρίτων. Σήμερα, κατέχει 

ηγετική θέση στην κατηγορία σαπουνιού σε μπάρες, ενώ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή 

ξενοδοχειακών προϊόντων προσωπικής περιποίησης στην Ελλάδα. Συνολικά, η Παπουτσάνης παράγει 

πάνω από 100.000.000 τεμάχια ετοίμου προϊόντος ετησίως και πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες 

από 25 χώρες. 

Οι μετοχές της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ATHEX: PAP). Για 

περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.papoutsanis.gr. 

Πληροφορίες για τα ΜΜΕ 

 

Παπουτσάνης ΑΒΕΕ    V+O Communication  

Χριστίνα Περγάμαλη    Σύνθια Σαραφιανού 

Senior Brand Manager    Account Manager 

T: +30 22620 85010    T: +30 210 724 9000 (269) 

ch.pergamali@papoutsanis.gr   csa@vando.gr  
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