
Διασκέδαση, Fairtrade και Δωρεάν Παγωτό!  

Στις 4 Απριλίου, τα θρυλικά παγωτά Ben & Jerry's ευχαριστούν τους οπαδούς τους       

σε όλο τον κόσμο με το Free Cone Day  

SOUTH BURLINGTON, Βερμόντ, 1 Μαρτίου 2017 /PRNewswire/ -- Λάτρεις των παγωτών, 

σημειώστε την ημέρα στο ημερολόγιό σας και βάλτε υπενθύμιση! Στις 4 Απριλίου, τα 

παγωτά Ben & Jerry's συμπληρώνουν ένα ακόμη χρόνο ζωής και βρίσκουν την ευκαιρία 

να το γιορτάσουν. Εκατομμύρια μπάλες των θρυλικών παγωτών, με την πλούσια κρέμα 

και τα τεράστια κομμάτια σοκολάτας, ξηρών καρπών και φρούτων, θα προσφέρονται 

δωρεάν σε διάφορα σημεία παγκοσμίως ως ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους πιστούς 

οπαδούς των Ben & Jerry's. 

Το Free Cone Day – η Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάν Παγωτού – ξεκίνησε το 1979, όταν οι 

συνιδρυτές Ben Cohen και Jerry Greenfield κατάφεραν να κρατήσουν την επιχείρησή 

τους ζωντανή (μετά βίας) μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της. Αποφάσισαν να 

ευχαριστήσουν την τοπική κοινότητα του Βερμόντ για την υποστήριξή τους μοιράζοντας 

δωρεάν μπάλες «ευφορίας». Σήμερα που η κοινότητα έχει επεκταθεί σε ολόκληρο τον 

κόσμο, περισσότερες από ένα εκατομμύριο μπάλες παγωτού θα μοιραστούν 

παγκοσμίως με πολλή αγάπη στις 4 Απριλίου. Οι οπαδοί των παγωτών Ben & Jerry's θα 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μια κλασική γεύση, όπως το Cookie Dough και το 

Chocolate Fudge Brownie, ή να δοκιμάσουν τις νέες απολαυστικές γεύσεις. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Jostein Solheim, Διευθύνων Σύμβουλος των Ben & 

Jerry's: «Πιστεύουμε στη διασκέδαση και στο να ευχαριστούμε τους φίλους μας με 

δωρεάν παγωτό την ημέρα των γενεθλίων μας κάθε χρόνο. Μέσα από τη δύναμη του 

παγωτού, μπορούμε να δημιουργήσουμε ισχυρούς δεσμούς και να δημιουργήσουμε 

μαζί μια θετική κοινωνική αλλαγή. Το Free Cone Day είναι ένας τρόπος να δείξουμε 

στους θαυμαστές μας πόσο πολύ τους εκτιμούμε». 

Για να λάβετε κι εσείς μέρος σε αυτό το παγκόσμιο κέρασμα και να μάθετε περισσότερες 

λεπτομέρειες για το ελληνικό Free Cone Day στην Ελλάδα, επισκεφθείτε τον 

ιστότοπο http://benjerrys.co/FreeConeDayGR. 

 

Λίγα λόγια για τα Ben & Jerry's  

Τα Ben & Jerry's φτιάχνουν εξαιρετικό παγωτό από τότε που δύο συμμαθητές, ο Ben Cohen και ο 

Jerry Greenfield, την ίδρυσαν το 1978. Σκοπός τους είναι (και ήταν πάντα!) να φτιάχνουν το 

καλύτερο παγωτό με τον πιο φιλικό τρόπο. Χρησιμοποιούν πιστοποιημένα Fairtrade συστατικά, 

πιστεύουν στην κοινωνική υπευθυνότητα και κάνουν συνεχώς βήματα για να ελαχιστοποιήσουν 

το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.  

Μάθετε περισσότερα στο www.benjerry.com 
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Δημοσίων Σχέσεων Ben & Jerry's Ευρώπης   
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