
106 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2021

Coca-Cola Τρία Έψιλον 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι μέ-
λος του Ομίλου Coca-Cola HBC 
και η μεγαλύτερη ελληνική εται-
ρεία μη-αλκοολούχων ποτών. Το 
όνομά μας συνδυάζει την ιστορία 
της Coca-Cola, του πιο διάσημου 
αναψυκτικού στον κόσμο, και μιας 
ελληνικής βιομηχανίας που για 
δεκαετίες αναπτύσσεται καινοτο-
μώντας, έχοντας ξεπεράσει τα σύ-
νορα της χώρας. Διαθέτουμε ένα 
μοναδικό χαρτοφυλάκιο με καινο-
τόμα προϊόντα, που μας επιτρέπει 
να είμαστε δίπλα στους καταναλω-
τές, σε κάθε στιγμή της ημέρας κα-
λύπτοντας τις ανάγκες και τις προ-
τιμήσεις τους, 24 ώρες το 24ωρο, 
7 ημέρες την εβδομάδα.

Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς 
μας, βρίσκονται οι άνθρωποί μας. 
Απασχολούμε 1.500 εργαζόμενους, 
με ταλέντο και δεξιότητες, που κα-
θημερινά θέλουν να γίνονται καλύ-
τεροι και παράλληλα, να πετύχουν 
μία θετική διαφορά στην κοινω-

νία με τη δραστηριότητά τους. Οι 
πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε 
για την ανάπτυξη και την ευημερία 
των ανθρώπων μας, μας ανέδειξαν 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε 
Κορυφαίο Εργοδότη για το 2021 
(Top Employers Institute, 2020, 
2021) και ξεχώρισαν σε σημαντικές 
διοργανώσεις (HR Awards, 2020). 
Παράλληλα, είμαστε εργοδότης 
επιλογής για τη νέα Γενιά (έρευ-
να GEN Y, kariera.gr) και μια από 
τις πιο αγαπημένες εταιρείες στη 
χώρα (Most Admired Companies 
2019, περιοδικό Fortune). 

Σταθερός μας στόχος είναι να 
αναπτυσσόμαστε βιώσιμα, με και-
νοτομίες και επενδύσεις που εξε-
λίσσουν τον κλάδο και την αγορά, 
ενδυναμώνουν το χαρτοφυλάκιό 
μας, εξελίσσουν τους ανθρώπους 
μας και δημιουργούν προστιθέμε-
νη αξία για την κοινωνία, το περι-
βάλλον, την απασχόληση και την 
οικονομία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Εταιρεία παραγωγής, 
εμφιάλωσης, διακίνησης και 
εμπορίας μη αλκοολούχων 
ποτών, αεριούχων και μη 
αναψυκτικών, φυσικών χυμών, 
ισοτονικών και ενεργειακών 
ποτών, εμφιαλωμένου νερού, 
έτοιμου τσαγιού και καφέ, 
προϊόντων σνακ κ.α.
Χρονολογία έναρξης: 
1969
Αριθμός εργαζομένων: 
1.500 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: 
info@cchellenic.com
Web address:
gr.coca-colahellenic.com

SOCIAL MEDIA

 /CocaCola3E
 /company/coca-cola-hbc

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Κορυφαίος Εργοδότης/ 
Top Employers Greece 2020 
& 2021 

• HR Awards 2020: Covid-19 
Most Valuable HR Team, Gold

• HR Awards 2020: Best Talent 
Management Strategy & 
Initiative, Gold

• HR Awards 2020: Talent & 
Performance Management, 
Platinum

• Health & Safety Awards 
2020: Διάκριση WINNER, για 
τη στρατηγική Υγείας και 
Ασφάλειας της εταιρείας

• Health & Safety Awards 
2020: Χρυσό Βραβείο 
για το πρόγραμμα 
«Ασφάλεια Βασισμένη στη 
Συμπεριφορά»

www.kariera.gr
https://gr.coca-colahellenic.com/
https://el-gr.facebook.com/CocaCola3E
https://ch.linkedin.com/company/coca-cola-hbc
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