Recognizing Excellence & Innovation
in Products and Services

PF AkzidenzCond

presents

Outline
Outline

PET AWARDS 2022
Recognizing
Excellence & Innovation
PET
AWARDS
2022
in Products and Services

Outline

Recognizing Excellence & Innovation
in Products and Services

Outline

«Πυξίδα» η υγεία, η ευζωία και ο σεβασμός
προς τα ζώα!
Στο επίκεντρο βρέθηκαν, για μια ακόμη χρονιά, στο πλαίσιο των Pet Awards 2022,
υψηλής ποιότητας προϊόντα, πρωτοποριακές υπηρεσίες, αλλά και καινοτόμες επιχειρήσεις,
τα οποία παρέχουν ουσιαστική φροντίδα στα κατοικίδια ζώα.
Της Κατερίνας Κυρίτση, kkyritsi@boussias.com

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την περασμένη
Πέμπτη 2 Ιουνίου, στο House 124, η τελετή απονομής των Pet Awards 2022, τα οποία διοργάνωσε,
3η συνεχή χρονιά, η Boussias. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, επιβραβεύτηκε και αναδείχθηκε και πάλι η
αριστεία και η καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και
επιχειρήσεις, τα οποία ασχολούνται με τα κατοικίδια με
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στόχο να τους προσφέρουν ουσιαστική φροντίδα.
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν περισσότερα από
100 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι
φορέων, ινστιτούτων, πανεπιστημίων, επαγγελματίες,
καθώς και εκπρόσωποι Τύπου, προκειμένου να στηρίξουν την καινοτομία και την ποιότητα των βραβευμένων
υποψηφιοτήτων από το pet industry.
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ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, διακρίθηκαν συνολικά 29
εταιρείες και φυσικά πρόσωπα από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλες τις κατηγορίες των βραβείων. Πιο συγκεκριμένα, βραβείο απέσπασαν οι εταιρείες:
Alleva Hellas, Amhes Pharma, Anerada Inn Boutique
Hotel, Barffood, Biovet - Swedencare Greece, Bubble
Van Grooming, Caltica, Coco-Mat Athens BC, Dr.Cook,
EasyPetBath, Eurocert SA, Gatoskilo.Gr, Hoolie
Foundation Pet Insurance, Mars Hellas, Mojestik,
NanoSanitas, Noma, Olympic, Panorama Vet Clinic, Pet
Mobility Αναπηρικά αμαξίδια ζώων, Pet Movers - Ταξίδια Κατοικίδιων, Pet Transport, Purina, Real Nature’s
Food, Stallgate, Top Dog, TÜV Austria Hellas, Woof
Together και Λυδία.
OF THE YEAR ΚΑΙ PLATINUM ΒΡΑΒΕΙΑ
Εξάλλου, οι εταιρείες οι οποίες κατέκτησαν την υψηλότερη
βαθμολογία σε ολόκληρη την ενότητα στην οποία συμμετείχαν, αποσπώντας το Platinum βραβείο αναδείχθηκαν οι Pet
Mobility Αναπηρικά αμαξίδια ζώων και Purina. Η βραδιά
κορυφώθηκε με την απονομή των μεγάλων βραβείων της
χρονιάς, των Grand awards, όπου η Purina αναδείχθηκε
Company of the Year και η Purina Pro Plan αναδείχθηκε
Brand of the Year.
«Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΤΑ ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ»
Η βραδιά ξεκίνησε με την απονομή των τιμητικών βραβείων
για τα Pet Awards 2022, όπου η Δρ. Νίκη Μαρκογιάννη,
Ψυχίατρος-Νευρολόγος, Συνιδρύτρια, Ιππόλυση,
παρέλαβε το τιμητικό βραβείο για την προσφορά της
στην στήριξη ιπποειδών, η Ελένη Γκικάκη, Founder and
Director του Interspecies Peace, παρέλαβε τιμητικό
βραβείο για την αφοσίωσή της στην ευζωία των ζώων
και η Έλενα Κυριάκου, Στέλεχος σε ιδιωτική εταιρεία,
παρέλαβε τιμητικό βραβείο για τη συμβολή της στον έλεγχο
του πληθυσμού των αδέσποτων.
Ακολούθως, η Ειρήνη Μολφέση, Πρόεδρος της Επιτροπής
Αξιολόγησης των Pet Awards 2022, Πρόεδρος Διοικητικού
Συμβουλίου Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας,
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ανέφερε τα εξής: «Σε μια αχανή
αγορά με ατελείωτη προσφορά, η
αναζήτηση για υγιεινά και ασφαλή
προϊόντα δεν είναι ούτε εύκολη,
ούτε ανώδυνη, καθώς τα λάθη μας
πληρώνουν τα ζώα που μοιράζονται
τη ζωή μας. Ειδικά όσον αφορά τις
τροφές, τρομάζει η ποσότητα προϊόντων που κυκλοφορούν και τηρούν τις προδιαγραφές της
νομοθεσίας τροφίμων, αλλά κάνουν μεγάλο κακό στην υγεία
των ζώων μας. Είναι σαφές ότι το ισχύον πλαίσιο έχει απογοητεύσει και προδώσει τον κόσμο. Σίγουρα έχει προδώσει
τα ζώα μας, και όσο δεν αναγνωρίζουμε όλοι το κομμάτι της
ευθύνης που μας αναλογεί, συνεχίζουμε και τα προδίδουμε
-οι μεν, υποκύπτοντας στη λογική του κέρδους, οι δε, μη
καταβάλλοντας την προσπάθεια που χρειάζεται για να επιμορφωθούμε. Σε αυτό το πλαίσιο, η διάκριση προϊόντων και
υπηρεσιών ξεπερνά την έννοια της εμπορικής καταξίωσης
και αποκτά μια ηθική διάσταση που απαιτεί όχι μόνο άξιους
και δίκαιους κριτές, αλλά και κριτήρια που υποστηρίζουν αυτήν τη διάσταση και επανεξετάζονται τακτικά, προκειμένου
να εξυπηρετούν την υγεία των ζώων, την ευζωία τους και τον
σεβασμό προς αυτά και το περιβάλλον».

«Η ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ
ΓΕΜΑΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»
Επίσης, η Άννα Μαρία Παπίρη,
Wellness Editor-Author, Co-Founder
Wellness Project, Boussias, στον
χαιρετισμό της ανέφερε: «Αυτά τα
βραβεία, όπως και η εποχή που διανύουμε, είναι γεμάτα προκλήσεις. Η
βιομηχανία των pets είναι μια από αυτές. Η παγκόσμια αγορά τροφών για
κατοικίδια αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 δισ. ευρώ μέχρι
το 2023. Οι μεγαλύτερες αγορές εντοπίζονται στη Βόρεια
Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία, αλλά έχει υπολογιστεί ότι η δαπάνη των Ελλήνων για τα κατοικίδιά τους φτάνει περίπου τα
200 εκατ. ευρώ, όσον αφορά μόνο την τροφή. Υπολογίζεται
ότι, την εποχή της πανδημίας, οι πωλήσεις των τροφών για τα
κατοικίδια ζώα αυξήθηκαν κατά 20% παράλληλα με σημαντική αύξηση ταυτόχρονα των υιοθεσιών των κατοικίδιων».
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COMPANY OF THE YEAR | BRAND OF THE YEAR |
PLATINUM - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ

PURINA
«ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ»
«Η αναγνώριση της Purina στα Pet Awards είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς,
καθώς προέρχεται από ανθρώπους με μεγάλη γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση
στη φροντίδα, την υγεία και την ευζωία των κατοικίδιων. Για όλους εμάς στην Purina, τα κατοικίδια είναι το πάθος μας.
Για πολλές δεκαετίες, εργαζόμαστε για το καλό τους, αλλά και για τους ανθρώπους που τα αγαπούν.
Αναπτύσσουμε συνεχώς προϊόντα με επιστημονικά οφέλη, προσπαθούμε να καταλάβουμε τις ανάγκες των καλύτερων μας
φίλων, παρέχουμε πληροφορίες και συμβουλές και μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας με τους λάτρεις
των κατοικίδιων ανά τον κόσμο. Γιατί στην Purina πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτερα, όταν είμαστε με τα κατοικίδια μας
#WeAreBetterWithPets».
Κωστής Κακούτης, Group Brand Manager, Nestlé Purina Petcare

PLATINUM - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

PET MOBILITY
«ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ»
«Η Pet Mobility, είναι μία ομάδα κτηνιάτρων και μηχανολόγων που
δημιουργήθηκε το 2015, με σκοπό να προσφέρει στα ανάπηρα ζώα
και στους κηδεμόνες τους έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, εξίσου ποιοτικό και
δραστήριο με τα αρτιμελή ζώα. Έτσι, σχεδίασε και κατασκεύασε, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, το πρώτο αναπηρικό αμαξίδιο για ζώα συντροφιάς. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν μεγάλη
και ο πρώτος στόχος, ο οποίος ήταν η ευαισθητοποίηση του κόσμου και η αποστροφή από τη λύση της ευθανασίας,
είχε επιτευχθεί. Τα τελευταία χρόνια, παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, κατασκευάζει εξατομικευμένα
προϊόντα άκρως ανταγωνιστικά σε ποιότητα και κόστος διεθνώς. Ο τύπος του αναπηρικού αμαξιδίου που θα
χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την εκτίμηση της κινητικής κατάστασης και των ιδιαιτέρων αναγκών του ζώου
από την κτηνιατρική ομάδα της Pet Mobility. Η βράβευση της Pet Mobility από τα Pet Awards 2022 επισφράγισε
την καινοτομία των αναπηρικών αμαξιδίων στον ελλαδικό χώρο και αποτέλεσε μια ακόμη κινητήριο δύναμη για την
περαιτέρω εξέλιξη του τελικού προϊόντος».
Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, DvM Κτηνίατρος ΑΠΘ, CEO, Pet Mobility

GOLD - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

TÜV AUSTRIA HELLAS
«Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το πρώτο βραβείο που απέσπασε το ιδιωτικό σχήμα
πιστοποίησης “Pet Stay” το οποίο αναπτύχθηκε από την TÜV Austria Hellas,
με τη στήριξη της εταιρείας “Woof Together”. Με το “Pet Stay” επισφραγίζεται
εμφατικά ο στόχος και η προσπάθειά μας για την ουσιαστική ευαισθητοποίηση όλων μας,
αναφορικά με την ευημερία και ευζωία των ζώων συντροφιάς, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μια σύγχρονη
pet-friendly κουλτούρα. Σε ένα περιβάλλον όπου εκατομμύρια “γονείς” κατοικιδίων ταξιδεύουν κάθε χρόνο
μαζί με τους τετράποδους φίλους τους, είναι πλέον απαίτηση να απολαμβάνουν πιστοποιημένες υπηρεσίες και ανέσεις.
Υπηρεσίες που θα επιτυγχάνουν μια ευχάριστη, άνετη και αξέχαστη εμπειρία που θα ικανοποιεί τις προσδοκίες τους, ενώ
ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην αποτελεσματική επαγρύπνηση για τα δικαιώματα των ζώων. Ένα πολιτισμένο περιβάλλον είναι
δικαίωμα όλων μας και, φυσικά, και των τετράποδων φίλων μας, γιατί η πιστοποίηση είναι πολιτισμός».
Νόνικα Μπάκα, Head of Legal Compliance Service Division & Head of Tourism Inspection
& Certification Department, TÜV Austria Hellas
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ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
«Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ»
«Ο σεβασμός σε όλες τις μορφές
ζωής είναι ένας και, αν δεν
υπάρχει για ένα είδος, δεν υπάρχει
για κανένα. Η θεραπευτική δράση
των ζώων έχει μελετηθεί πολλά
χρόνια τώρα και οι έρευνες
διευρύνονται σε πολλά είδη,
καθώς απελευθερωνόμαστε από
υπεροπτικές πεποιθήσεις. Τα ιπποειδή έχουν ιδιαίτερα
ανεπτυγμένη δυνατότητα να “διαβάζουν”
την πρόθεση, τα συναισθήματα και εσωτερικές
διαδικασίες του ασυνειδήτου. Αν από-εκπαιδευτούν από
τον ρόλο τους σαν υποζύγια, μπορούν να παρέμβουν
διαδραστικά στη διαδικασία αυτογνωσίας, προσωπικής
εξέλιξης και ψυχοθεραπείας και να βοηθήσουν
τον άνθρωπο να επιλύσει εσωτερικές συγκρούσεις
και να αναπτύξει τη δημιουργικότητα του. Στην “Ιππόλυση”,
με τη βοήθεια των πολύτιμων εθελοντών, τα ιπποειδή,
τα σκυλιά, τα πρόβατα δίνουν την ευκαιρία στους
ανθρώπους να ιαθούν».
Νίκη Μαρκογιάννη, Ψυχίατρος-Νευρολόγος,
Συνιδρύτρια, Ιππόλυση

«ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ»
«Η διαισθητική επικοινωνία με τα
ζώα δεν είναι ευρέως γνωστή
στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό
χρησιμοποιείται εδώ και
χρόνια, κυρίως από μεγάλους
περιβαλλοντικούς οργανισμούς
και κέντρα αποκατάστασης και
επανένταξης αγρίων ζώων, ή σε
καταφύγια ζώων συντροφιάς, ενώ η θετική συμβολή της
στην αγροκτηνοτροφία έχει γίνει αντικείμενο επιστημονικών
μελετών. Σε μια εποχή συνεχούς αύξησης του πληθυσμού
των ζώων συντροφιάς και ανάπτυξης ενός -γιγαντιαίων
διαστάσεων- pet industry, όπου η αγάπη πολλών κηδεμόνων
προς τα ζώα τους εκφράζεται με τη μορφή τεχνητών,
πολλές φορές άχρηστων, υπερεπεξεργασμένων, μέχρι και
τοξικών προϊόντων, τόσο προς τα ίδια τα κατοικίδια, όσο
και προς το περιβάλλον και τα άλλα ζώα, έχει σημασία να
φροντίσουμε να είμαστε σε θέση να καταλαβαίνουμε τις
πραγματικές τους ανάγκες και να τις ξεχωρίζουμε από τις
δικές μας επιθυμίες και “θέλω”».
Ελένη Γκικάκη, Founder & Director, Interspecies Peace

«Η ΤΕΧΝΗ ΒΟΗΘΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ»
«Κάθε έργο σε ξύλο, πέτρα, χαρτί ή καμβά αφιερώνεται στα ζώα, τα οποία είναι η μεγαλύτερη έμπνευση
και το κίνητρο για να ζωγραφίζω. Αν δεν είχα αυτόν τον σκοπό, πιθανόν να μην ζωγράφιζα σε αυτό το
επίπεδο. Η τέχνη βοηθά τα ζώα και τα ζώα βοηθούν στην τέχνη. Για εμένα, η μεγαλύτερη ανταμοιβή
είναι να ξέρω πως κάθε ένας που επιλέγει τα έργα μου ονειρεύεται έναν κόσμο δίχως αδέσποτα, αν και
γνωρίζω πως αυτό δύσκολα θα αλλάξει. Όμως, αν, μέσα από τη μικρή μου δράση, καταφέρω να σώσω,
έστω και ένα αδέσποτο, τότε ο δικός του κόσμος, σίγουρα θα αλλάξει».
Ελένη Κυριάκου, Στέλεχος σε ιδιωτική εταιρεία, Ζωγράφος
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ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ ΕΙΠΑΝ…
«ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΨΗΦΙΑΚΑ,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ»
«Η αγορά των προϊόντων για κατοικίδια στην Ευρώπη ανέρχεται κοντά
στα 30 δισ. ευρώ, ποσό που συναγωνίζεται άλλα μεγάλα industries.
Οι τάσεις είναι συνεχώς αυξητικές.
Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι δεν
έχουν καταλάβει την εμπορική αξία
που έχει το οικοσύστημά σας, πέρα
από τη σαφώς αξία της προσφοράς στα ζώα. Θα εκπλαγούν όταν διαβάσουν αυτά τα νούμερα. Βελτιώστε τις
υπηρεσίες σας, τα προϊόντα σας, οργανωθείτε, συνεργαστείτε, μετασχηματιστείτε ψηφιακά, αλλά και γενικά. Ας
ενώσουμε απόψε τις φωνές μας και να δώσουμε το “παρών” για να δοθεί μεγαλύτερη σημασία από την πολιτεία
στα ζώα, αλλά και σε εσάς που προσφέρετε τα αγαθά και
τις υπηρεσίες σας».
Σπύρος Ανδριόπουλος, CEO, Aboutnet

«ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ»
«Φέτος, κάποια σημεία που μου
τράβηξαν το ενδιαφέρον σχετίζονταν
με την προσέγγιση των εταιρειών
ως προς τον σχεδιασμό των προϊόντων. Είδαμε προϊόντα που είχαν
δώσει έμφαση σε στοιχεία τα οποία,
συνήθως, δεν μαθαίνει το ευρύ κοινό
και αναφέρομαι στη βελτίωση των
προδιαγραφών τους -αυτός, άλλωστε, είναι και ο τομέας
μου. Μου άρεσε, λοιπόν, που είδα αρκετές μελέτες για
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ασφάλεια των τροφίμων και των υλικών των προϊόντων
συνολικά. Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργούν και οι βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων για ανθρώπινη χρήση,
οπότε και μου προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση που βλέπω
αυτήν τη σοβαρότητα στην ασφάλεια των προϊόντων που
προορίζονται για ζώα».
Μιλτιάδης Μπαντινάκης, Επικεφαλής Επιθεωρητής
Συστημάτων Ποιότητας, Quality Award

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
«Η οργάνωση των Pet Awards 2022
είναι αναμφίβολα μια πρωτοβουλία
αξιοκρατικής αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών κάτι που αποτελεί κίνητρο για τους συμμετέχοντες
για συνεχή εξέλιξη και βελτίωση.
Και μόνο για αυτό, σε μια εποχή
όπου η αξιοκρατία αμφισβητείται και
η αξιολόγηση δεν είναι από όλους αποδεκτή, είναι πολύ
σημαντική. Σήμερα, όμως, δεν θα ήταν κανείς
από μας εδώ, σε αυτήν την αίθουσα, εάν τα ζώα συντροφιάς δεν είχαν κερδίσει σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη
κοινωνία μας. Τα τελευταία, μάλιστα, δύσκολα χρόνια
των μνημονίων, της πανδημίας και του πολέμου,
ο ρόλος αυτός αναβαθμίστηκε, γεγονός που βοήθησε
όλους μας στους δύσκολους αυτούς καιρούς
να στηρίξουμε τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας,
τους ανθρώπους μας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε
ποτέ».
Κωνσταντίνος Χανδράς, Κτηνίατρος, Γενικός
Γραμματέας Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας
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Company of the Year - Purina

Brand of the Year - Purina Pro Plan

Platinum - Purina

Platinum - Pet Mobility Αναπηρικά αμαξίδια ζώων

Τιμητικό βραβείο - Νίκη Μαρκογιάννη

Τιμητικό βραβείο - Έλενα Κυριάκου

Τιμητικό βραβείο - Ελένη Γκικάκη

Πέτρος Κουμπλής, Παρουσιαστής της βραδιάς

BOUSSIAS
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Πίνακας Νικητών
COMPANY OF THE YEAR
PURINA®
BRAND OF THE YEAR
PURINA® PRO PLAN®
ΠΡΟΪOΝΤΑ ΓΙΑ ΣΚYΛΟΥΣ

Διατροφή
Καλύτερη Ξηρά Τροφή
GOLD

ΛΥΔΙΑ | Belcando Mastercraft / Ξηρά Τροφή Adult

SILVER

Alleva Hellas | Ολιστική Τροφή για Κουτάβια Μεσαίου Μεγέθους με Ψάρι Ωκεανού + Κάνναβη & ALOE VERA / Ξηρά Τροφή Puppy

BRONZE

Mojestik | Mojestik Fresh Grain Free Puppy / Ξηρά Τροφή Puppy

BRONZE

Alleva Hellas | Ολιστική Τροφή για Ενήλικες Μεσαίους & Ολιστική Τροφή για Ενήλικες Μεσαίους & Μεγαλόσωμους σκύλους με Αρνί
και Ελάφι + Κάνναβη & Ginseng / Ξηρά Τροφή Adult
Καλύτερη Υγρή Τροφή για Σκύλους

GOLD

Noma | Noma Chicken (DOG)
Καλύτερη τροφή B.A.R.F. / snack για σκύλους

GOLD

Barffood | Βιολογική ωμή τροφή ΣΝΑΚ φυσικής ωρίμανσης και αποξήρανσης για σκύλους και γάτες / Σνακ για Σκύλους

SILVER

Barffood | Βιολογική ωμή τροφή για σκύλους και γάτες / Τροφή B.A.R.F. για Σκύλους

BRONZE

Dr.Cook | Dr.Cook B.A.R.F. : Monoprotein Line / Τροφή B.A.R.F. για Σκύλους

BRONZE

Real Nature’s Food | Aegean Dinner / Τροφή B.A.R.F. για Σκύλους

Περιποίηση & υγιεινή
Καλύτερο Σαμπουάν / Προϊόν καθημερινής υγιεινής
GOLD

Top Dog | Σαμπουάν Derma Equilibrium / Σαμπουάν / Conditioner για Σκύλους

SILVER

Top Dog | Ear & Skin Care 3in1 / Προϊόν καθημερινής υγιεινής
Προϊόν Περιποίησης Δοντιών για Σκύλους

GOLD

NanoSanitas | Advanced Oral Care (NanoSanitas)

SILVER

Biovet - Swedencare Greece | ProDen PlaqueOff® Dog Powder

BRONZE

Mars Hellas | Pedigree® Dentastix Chewy Chunx™

Διαμονή & ταξίδι
Καλύτερο κρεβατάκι / προϊόν αυτοκινήτου
GOLD

Olympic | Car IQ BOX / Προϊόν Αυτοκινήτου για Σκύλους

SILVER

Woof Together | Diva Sofa Bed / Κρεβατάκι Σκύλου

BRONZE

ΛΥΔΙΑ | V.I.Pets / Κρεβατάκι Σκύλου
ΠΡΟΪOΝΤΑ ΓΙΑ ΓAΤΕΣ

PLATINUM

PURINA® | GOURMET™

Διατροφή
Kαλύτερη Κλινική Τροφή για Γάτες
GOLD

PURINA® | PRO PLAN® Veterinary Diets EN St/Ox Gastrointestinal
Καλύτερη Τροφή

GOLD

PURINA® | GOURMET™ / Υγρή Τροφή για Γάτες

SILVER

Alleva Hellas | Ολιστική Τροφή για Στειρωμένες Γάτες με Κοτόπουλο & Πάπια + Ίνες Ζαχαροκάλαμου & Ginseng / Ξηρά Τροφή για
Ενήλικες Γάτες

BRONZE

PURINA® | PRO PLAN® Streilised με OPTIRENAL® / Ξηρά Τροφή για Ενήλικες Γάτες

Περιποίηση & υγιεινή
Άμμος / υπόστρωμα για γάτες
GOLD

ΛΥΔΙΑ | Οργανικό υπόστρωμα υγιεινής Cat’s Best
Σαμπουάν για Γάτες

GOLD

BOUSSIAS

TOP DOG | Top Dog - Σαμπουάν Green Clay
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Τροφή αναπλήρωσης γάλακτος
GOLD

ΛΥΔΙΑ | Tροφή αναπλήρωσης γάλακτος Beaphar Lactol
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΣΚΎΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ)

Περιποίηση Αλόγων
Προϊόν για την περιποίηση αλόγων
GOLD

Stallgate
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

PLATINUM

Pet Mobility - Αναπηρικά αμαξίδια κατοικιδίων ζώων
Ηλεκτρονικό Κατάστημα για Κατοικίδια

GOLD

MOJESTIK | www.mojestik.gr

SILVER

Gatoskilo.gr | Δημιουργώντας μοναδικές αγοραστικές εμπειρίες
Κτηνιατρική Κλινική

GOLD

Panorama Vet Clinic
Ασφαλιστική Υπηρεσία για Κατοικίδια

GOLD

Hoolie Foundation Pet Insurance | «Hoolie Pet Insurance» by Hoolie, καινοτόμο πρόγραμμα περίθαλψης κατοικιδίων με ελεύθερο
δίκτυο ιατρών πανελλαδικά και κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών για την αντιμετώπιση-θεραπεία, ατυχήματος ή/και ασθένειας
του κατοικιδίου μας, μέχρι του ανώτατου ορίου του προγράμματος και ανεξαρτήτως διανυκτέρευσης σε πιστοποιημένη κτηνιατρική
κλινική ή κτηνίατρο. Σχεδιασμένο από “γονείς” κατοικιδίων” για “γονείς” κατοικιδίων!
Καλύτερες Υπηρεσίες Μετακίνησης & Διαμονής

GOLD

COCO-MAT Athens BC / Pet Friendly Ξενοδοχείο

GOLD

Pet Transport / Pet Taxi

SILVER

Anerada Inn Boutique Hotel / Pet Friendly Ξενοδοχείο

SILVER

Pet Movers - Ταξίδια Κατοικίδιων / Pet Taxi
Pet Friendly Πολυχώρος

SILVER

PURINA®
Ταξιδιωτική πλατφόρμα για κατοικίδια

GOLD

Woof Together
Σύστημα πιστοποίησης για την ευζωία των ζώων συντροφιάς

GOLD

TÜV AUSTRIA | Pet Stay Private Certification Scheme

SILVER

Eurocert S.A. | Σήμα Πιστοποίησης “Ekonav Pet Friendly”
Pet bath

GOLD

EasyPetBath

SILVER

Bubble Van Grooming | K9000 Dog Wash Greece
Eνέργεια Κοινωνικής Ευθύνης

BRONZE

PURINA® | PURINA® IN SOCIETY | Η Συνεισφορά της PURINA® στην Κοινωνία.
Aναπηρικά αμαξίδια για κατοικίδια

GOLD

Pet Mobility Αναπηρικά αμαξίδια ζώων
Ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης για επαγγελματίες

GOLD

Woof Together | Woof Together Academy
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦHΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚIΔΙΑ
Καλύτερο συμπλήρωμα για κατοικίδια

GOLD

Caltica | Caltica olive oil for pets - Polyphenolic Dietary Supplement / Συμπλήρωμα διατροφής με αντιοξειδωτική δράση

GOLD

PURINA® | PURINA® PRO PLAN® FortiFlora / Προβιοτικό συμπλήρωμα διατροφής για σκύλους και γάτες

GOLD

Biovet - Swedencare Greece | Nutramedic / Συμπλήρωμα διατροφής για την εγκεφαλική λειτουργία (σε σκύλους και γάτες)

BRONZE

Amhes Pharma | OMEGA 3 / Συμπλήρωμα διατροφής για το ανοσοποιητικό

BRONZE

Biovet - Swedencare Greece | ProDen PlaqueOff® Cat Powder / Συμπλήρωμα διατροφής για τη στοματική υγιεινή της γάτας
Συμπλήρωμα διατροφής για ενυδάτωση της γάτας

GOLD

PURINA® | PURINA® PRO PLAN® HC Hydra Care

SILVER

ΛΥΔΙΑ | Leonardo Drink

BOUSSIAS
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