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Greco Strom και Serta στην κορυφή
Ένας θεσμός που προάγει την ποιότητα ύπνου και κατ’ επέκταση την ψυχική ισορροπία
του ανθρώπου είναι τα Sleep Awards 2022, η πρώτη απονομή των οποίων πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 2 Ιουνίου, στο House 124 και διοργανώθηκε από την Boussias.
Για 1η χρονιά στην Ελλάδα επιβραβεύτηκε και αναδείχθηκε η αριστεία και η καινοτομία
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες ύπνου.
Περισσότερα από 70 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων,
εκπρόσωποι Φορέων, Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων, Επαγγελματίες καθώς και εκπρόσωποι Τύπου, βρέθηκαν στην
Τελετή Απονομής των Sleep Awards 2022 της Boussias,
επικροτώντας την ποιότητα των βραβευμένων υποψηφίων
που διαθέτουν επαγγελματικούς χώρους, υπηρεσίες και
προϊόντα που αφορούν τον ύπνο και βοηθούν την εύρυθμη
λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
Συνολικά, διακρίθηκαν 12 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα
από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω
σε όλες τις κατηγορίες των βραβείων. Πιο συγκεκριμένα,
βραβεία απέσπασαν οι εταιρείες Aboutnet / Ecomat, Eau
Thermale Avène - Pierre Fabre, Ecomat, Entos, Greco
Strom, Homico, Ikea Housemarket, Imperial Strom
- Φ. Αυλωνίτης ΑΕΒΕ, Lavera Greece, Matt Royal,
Tailorbed και Παιδί και Ανάπτυξη.
Οι εταιρείες οι οποίες κατέκτησαν την υψηλότερη βαθμολογία σε ολόκληρη την ενότητά που συμμετείχαν, αποσπώντας
το Platinum Βραβείο ήταν οι:
• Entos
• Imperial Strom - Φ. Αυλωνίτης ΑΕΒΕ
• Aboutnet / Ecomat
Η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των μεγάλων βραβείων της χρονιάς, των Grand Awards, όπου:
• Η Greco Strom αναδείχθηκε Company of the Year

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
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• H Serta αναδείχθηκε Brand of the Year
Η βραδιά ξεκίνησε με την απονομή του τιμητικού βραβείου
για τα Sleep Awards 2022, όπου o Δημήτρης Δικαίος, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Yπεύθυνος Μονάδας Μελέτης Ύπνου
Αιγινήτειου Νοσοκομείου, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Υπνολογίας, παρέλαβε το τιμητικό βραβείο για το ερευνητικό του έργο στη Μονάδα Μελέτης Ύπνου του Αιγινήτειου
Νοσοκομείου. Στο πλαίσιο της βράβευσής του ο Δημήτρης
Δικαίος δήλωσε: «Ο ύπνος ως κατάσταση που καταλαμβάνει
περίπου το 1/3 του χρόνου μας, είναι πολύ σημαντικός για
την υγεία και την ποιότητα της ζωής μας. Η υπνολογία, η
επιστήμη που ασχολείται με τον ύπνο και τις διαταραχές του
φροντίζει για την αναγνώριση και τη θεραπεία διαταραχών
του ύπνου, την αϋπνία, την υπνική άπνοια και άλλες παθολογικές καταστάσεις. Από την άλλη μεριά, και ο φυσιολογικός
ύπνος χρειάζεται φροντίδα, οπότε αυτό το αναλαμβάνουν
οι εταιρείες που κατασκευάζουν προϊόντα που αφορούν τον
ύπνο και μας προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες για καλό
ύπνο και ακόμα καλύτερη ζωή».
Στη συνέχεια, η Κωνσταντίνα Πετροπούλου, MD, PhD,
Συντονίστρια Διευθύντρια Β’ Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
- Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, τ. Πρόεδρος Ελληνικής
Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Πρόεδρος
της Κριτικής Επιτροπής των Sleep Awards 2022, άφησε το
δικό της στίγμα στη βραδιά με το μήνυμά της, στο
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οποίο ανέφερε: «Τα Sleep Awards προάγουν την έννοια
της ποιότητας ζωής και ευεξίας του πολίτη, που μέσα στο
καθημερινό τρέξιμο επιβίωσης, έχει ανάγκη να προσφέρει
στον εαυτό του και στην οικογένεια του στιγμές χαλάρωσης,
επανατροφοδότησης και καλής κατάστασης στη σωματική
και ψυχική του υγεία. Η καλή ποιότητα ύπνου προσφέρει
στον άνθρωπο την απαραίτητη ενέργεια και ψυχική ισορροπία για να ξυπνήσει γεμάτος ιδέες, ενδιαφέροντα, και θετική
σκέψη σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό αφορά στη δουλειά του,
είτε στις διαπροσωπικές του σχέσεις, είτε τις ψυχαγωγικές
του δραστηριότητες. Είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύονται εταιρείες και πρόσωπα που προτάσσουν ως φιλοσοφία
τους την παραγωγή προϊόντων που θα αποδώσουν στον
καταναλωτή-πολίτη την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη και τη
χρηστικότητα προϊόντων, που διαθέτουν χαρακτηριστικά ποιότητας, αποδοτικότητας και αντοχής μέσα στον χρόνο. Με
σεβασμό, αξιοκρατία και με κριτήρια ποιότητας, η επιτροπή
αξιολόγησης που αποτελείται από επίλεκτα μέλη, αξιολόγησε
και βραβεύει τις καλύτερες υποψηφιότητες στις κατηγορίες,

καλύτερο στρώμα, καλύτερο στρώμα ειδικού τύπου, ειδικού
τύπου μαξιλαριού, καλύτερο πάπλωμα και σεντόνια, περιποίηση προσώπου, υπηρεσίες».
Επίσης, η Άννα Μαρία Παπίρη,
Wellness Editor - Author, Co-Founder
Wellness Project, Boussias, στον
χαιρετισμό της ανέφερε: «Πρόκειται
για μια πολυεπίπεδη αγορά που αφορά
την ευεξία και την ποιότητα της ζωής
μας. Η βιομηχανία του ύπνου σε κάθε
κλάδο που την υποστηρίζει χαρακτηρίζεται απο προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται με
σύγχρονη τεχνολογία και αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Το
μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η στρωματοποιία. Η αγορά των
στρωμάτων με ιστορία μεγαλύτερη των 50 ετών εξελίχθηκε μέσα από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες
στις μέρες μας εξελίχθηκαν σε σύγχρονες βιομηχανικές
επιχειρήσεις που έχουν κατακτήσει και τις διεθνείς αγορές
αναπτύσσοντας σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα».

Με προϊόντα, που ξεχωρίζουν για την καινοτομία τους, οι νικητές των of the Year βραβείων
φροντίζουν για τον ύπνο των πελατών τους. Οι ίδιοι τονίζουν ότι ο θεσμός των Sleep Awards
μπορεί να συμβάλλει πραγματικά στην περαιτέρω αναβάθμιση του κλάδου.
COMPANY OF THE YEAR

BRAND OF THE YEAR

GRECO STROM

SERTA

«H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ»

«ΜΕ ΤΗ SERTA ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΝΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ»

«Η γνώση, η πείρα, η
καινοτομία, η ποιότητα, η
λειτουργικότητα, το πρωτότυπο
design, αλλά πάνω απ’ όλα
το ανθρώπινο προφίλ μας,
συνεχώς προσανατολισμένο
στον σεβασμό και τις ανάγκες
του αγοραστικού μας
κοινού, συνθέτουν τη φιλοσοφία της εταιρείας μας,
κάνοντας την Greco Strom, την κορυφαία επιλογή
των καταναλωτών. Συνεχίζοντας την οικογενειακή
παράδοση με αγάπη και αφοσίωση, έχουμε
αποφασίσει να παραμείνουμε πάντα δημιουργικά
ανήσυχοι ώστε να εξελίξουμε στο έπακρο κάθε νέο
μας στόχο. Η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει
σε νέες τεχνολογίες, και να παράγει ποιοτικά
προϊόντα ύπνου με κύριο σκοπό την παραμονή στις
πρώτές θέσεις του εγχωρίου και διεθνούς Forum του
κλάδου μας».

«Ύπνος… απαραίτητος όσο το οξυγόνο,
το νερό, το φαγητό και σημαντικός για την
υγεία και την ευεξία. Γι’ αυτό και στα Entos
μάς έχει γίνει πάθος η ανάπτυξη
των ιδανικών συστημάτων ύπνου.
Η αποκλειστική συνεργασία με τη Serta,
την #1 Αμερικάνικη εταιρεία στρωμάτων
στον κόσμο μας έδωσε την ευκαιρία να
προσφέρουμε μια εξαιρετική εμπειρία ύπνου στους πελάτες μας.
Οι άνθρωποι μας, με αδιάκοπες προσπάθειες μέσα σε αντίξοες
συνθήκες κατάφεραν σε μόλις δυο χρόνια να αναπτύξουν τη
Serta και να αναδειχθεί Brand of the Year στα Sleep Awards που
διοργανώθηκαν για πρώτη φορά. Πιστεύουμε ότι τα Sleep Awards
θα αποτελέσουν θεσμό αφού στοχεύουν να αναδείξουν και να
επιβραβεύσουν την αριστεία και την καινοτομία στα προϊόντα και
τις υπηρεσίες ύπνου. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η επιτροπή
επιστημόνων και καταξιωμένων στελεχών της αγοράς αξιολόγησε
θετικά την ποιότητα και την πρωτοπορία των προϊόντων μας με
αποτέλεσμα να βραβευτούν και σε πολλές άλλες κατηγορίες».

Μάριος & Χρήστος Γκοτσόπουλος,
Ιδιοκτήτες & Διαχειριστές, Greco Strom

Δημήτρης Ρούσης, Γενικός Διευθυντής, Entos
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Τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του ανερχόμενου κλάδου
της ελληνικής οικονομίας δήλωσαν οι νικητές των Platinum βραβείων της απονομής.
PLATINUM

PLATINUM

ABOUTNET

IMPERIAL STROM Φ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΕΒΕ

«ΕΝΑΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ»

«Είναι μεγάλη χαρά όλης
της ομάδας της Aboutnet
να συμμετέχουμε
στα βραβεία αυτού
του τόσο δυναμικού
και ανερχόμενου
κλάδου της ελληνικής
οικονομίας, και μάλιστα
να βραβευόμαστε σαν digital agency για την
καμπάνια digital marketing μίας ελληνικής
στρωματοποιίας, με Gold και Platinum βραβείο.
Νιώθουμε τιμή από την επιβράβευση μας για
τα αποτελέσματα των πελατών μας, που μας
εμπιστεύονται για τη δημιουργία της ιστοσελίδας
ή του ηλεκτρονικού καταστήματος τους, καθώς
και τις online διαφημιστικές καμπάνιες τους.
Ευχόμαστε τα καλύτερα για το πολύ σημαντικό,
για τον άνθρωπο αλλά και για την οικονομία μας,
οικοσύστημα».

«Η διάκρισή μας με τρία βραβεία Gold και το μεγάλο
βραβείο Platinum, σε όλη την κατηγορία προϊόντων
ύπνου, μας τιμά ιδιαίτερα και επισφραγίζει το όραμά
μας για σύγχρονα, καινοτόμα και υψηλού επιπέδου
προϊόντα ύπνου. Η Imperial Strom είναι η πρώτη και
μοναδική ελληνική στρωματοποιία που κατοχύρωσε
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την πρωτοποριακή
τεχνολογία παραγωγής των στρωμάτων της, Infinity.
Πρόκειται για ένα επίτευγμα ορόσημο της Imperial Strom που εγκαινιάζει μία
νέα εποχή στη στρωματοποιία, καθώς επανασυστήνει τον τρόπο κατασκευής
των στρωμάτων, αλλάζοντας ριζικά τα δεδομένα του κλάδου. Η Κερκυραϊκή
Στρωματοποιία Imperial Strom, μετράει ήδη 50 χρόνια επιτυχημένης
πορείας. Έχει καταξιωθεί ως μία από τις κορυφαίες και βραβευμένες
εταιρίες στον κλάδο, με διεθνή αναγνώριση και αξιοπιστία, που συνεχώς
εφαρμόζει καινοτόμες πρακτικές. Τα στρώματα Infinity επαναπροσδιορίζουν
την έννοια του πραγματικά ποιοτικού ύπνου και βελτιώνουν δραστικά τη ζωή
μας. Τα σημερινά βραβεία μάς δεσμεύουν με την ευθύνη να προσφέρουμε
ακόμα περισσότερα. Να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε τεχνολογίες
αιχμής και να δημιουργούμε προϊόντα που θα προσφέρουν μία αξεπέραστη
εμπειρία ύπνου στους πελάτες μας».

Σπύρος Ανδριόπουλος, CEO, Aboutnet

Άντζυ Αυλωνίτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Imperial Strom Φ. Αυλωνίτης ΑΕΒΕ

Σπύρος Ανδριόπουλος, CEO, Aboutnet
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Υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου βρέθηκαν στην Τελετή Απονομής των Sleep Awards,
υποστηρίζοντας των νέο θεσμό των Sleep Awards της Boussias.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ECOMAT

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΒΗΣ

«Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ»

«Ο ΥΠΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ»

«Στην Ecomat, τρόπος ζωής μας είναι
η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των
προϊόντων μας όπως και η αναζήτηση
πρωτοποριακών τεχνολογιών που
έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
Ακόμα και τα τελευταία δύσκολα
χρόνια, συνεχίζουμε να επενδύουμε
σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία όπως και σε
καινοτόμες ιδέες. Η φετινή χρονιά είναι πολύ σημαντική, διότι
σηματοδοτήθηκε από τη διοργάνωση, για πρώτη φορά στην
Ελλάδα των Sleep Awards, έναν θεσμό που πραγματικά έλειπε
πολύ από την χώρα μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς η
εταιρεία μας κατάφερε να διακριθεί σε τρεις πολύ σημαντικές
κατηγορίες στην διοργάνωση Sleep Awards 2022. Το μαξιλάρι
F1 κατάφερε να αποσπάσει το πρώτο βραβείο στην κατηγορία
“Καλύτερο Αυχενικό Μαξιλάρι” όπως και το δεύτερο βραβείο
στην κατηγορία “Καλύτερο Ανατομικό Μαξιλάρι”. Επίσης,
πρώτο βραβείο και για το ανώστρωμα Gold στην κατηγορία
“Καλύτερο Ανώστρωμα”. Η μεγάλη αυτή επιτυχία, μας δίνει
επιπλέον κίνητρο και δύναμη να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και
να βάλουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά.

«Με την ιδιότητα του φυσιάτρουαλγολόγου με απασχόλησαν
οι δυσλειτουργίες του κεντρικού
νευρικού συστήματος και ιδιαίτερα
η επίπτωση του χρόνιου στρες
και των διαταραχών ύπνου
στην αποκατάσταση ασθενών
με χρόνιο πόνο.
Σχεδόν σε όλες τις μελέτες για τον χρόνιο πόνο,
τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του ύπνου
αποτελούν έναν σταθερό παράγοντα μέτρησης της
ποιότητας ζωής των ασθενών.
Θυμάμαι σε ένα παγκόσμιο συνέδριο πόνου έναν
νευροβιολόγο να αναφέρει: “Αν ο ασθενής υποφέρει
από χρόνιο πόνο και αυπνία, ρυθμίστε τον ύπνο και όλα
τα υπόλοιπα θα βελτιωθούν αυτόματα κατά 30%”.
Αυτήν την απλή κλινική διαπίστωση υποστηρίζει η
παρούσα επιτροπή, η οποία ασχολήθηκε με τη βελτίωση
της Υγιεινής του ύπνου, μέσω απλών παρεμβάσεων στο
περιβάλλον του ασθενούς».

Δημήτρης Κορφιάτης, CEO, Ecomat
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Company of the Year, Greco Strom

Brand of the Year, Serta

Platinum, Aboutnet - Ecomat

Platinum, Serta - Entos

Platinum, Imperial Strom - Φ. Αυλωνίτης ΑΕΒΕ

Τιμητικό βραβείο, Δημήτρης Δικαίος

Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης, Κωνσταντίνα Πετροπούλου

Παρουσιαστής, Πέτρος Κουμπλής
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Πίνακας Νικητών
COMPANY OF THE YEAR

Greco Strom
BRAND OF THE YEAR

Serta
Προϊόντα
PLATINUM
PLATINUM
GOLD
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
BRONZE
GOLD
SILVER
SILVER
BRONZE
GOLD
SILVER
GOLD
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
SILVER
SILVER
GOLD
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
GOLD
SILVER
PLATINUM
GOLD
SILVER
BRONZE
BRONZE
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entos | Ritz by Serta
Imperial Strom - Φ. Αυλωνίτης ΑΕΒΕ | Esthisis με πατέντα Infinity
Στρώμα με Φυσικά Υλικά
Homico | Camden Luxury by King Koil
Tailorbed | Ποίημα
Homico | Penrose by King Koil
entos | Tribeca by Serta
Υποαλλεργικό Στρώμα
entos | V-Fresh by Serta
Ανατομικό Στρώμα
Imperial Strom - Φ. Αυλωνίτης ΑΕΒΕ | Esthisis με πατέντα Infinity
Homico | Camden Luxury by King Koil
Greco Strom | Relief | Bodytopia Collection
entos | V-Fresh by Serta
Στρώμα με Ελατήρια
Imperial Strom - Φ. Αυλωνίτης ΑΕΒΕ | Esthisis με πατέντα Infinity
entos | Mythos by Royal Crown
MATT ROYAL | Coil in Coil
entos | Ritz by Serta
Στρώμα με Ελατήρια και Φυσικά Υλικά
Imperial Strom - Φ. Αυλωνίτης ΑΕΒΕ | Esthisis με πατέντα Infinity
MATT ROYAL | Stallion Plus
Μαλακό Στρώμα
Greco Strom | Relief | Bodytopia Collection
Μέτριο Στρώμα
entos | Ritz by Serta
Homico | Penrose by King Koil
entos | V-Fresh by Serta
Σκληρό Στρώμα
Greco Strom | Emerald | Lithos collection
Homico | Camden Luxury by King Koil
entos | Tribeca by Serta
Στρώμα με Αφρώδες Υλικό Μνήμης
entos | Mythos by Royal Crown
Homico | Camden Luxury by King Koil
entos | Ritz by Serta
Custom Made Χειροποίητο Στρώμα
MATT ROYAL | Cheval
Ειδικού Τύπου Στρώμα
ECOMAT | Ανώστρωμα Gold / Ανώστρωμα
Greco Strom | Αιθέρας | Marine Mattresses / Στρώμα Πλοίου
Greco Strom | Ιασώ | Βρεφικά Στρώματα Κούνιας / Παιδικό Στρώμα
Ειδικός Τύπος Μαξιλαριού
ECOMAT | Μαξιλάρι PLATINUM F1 / Αυχενικό Μαξιλάρι
ECOMAT | Μαξιλάρι PLATINUM F1 / Ανατομικό Μαξιλάρι
IKEA HOUSEMARKET | SKOGSFRAKEN- Το μαξιλάρι από ανανεώσιμα πηγές / Οικολογικό Μαξιλάρι
Πάπλωμα / Σεντόνια
Greco Strom | Σεντόνια Greco Strom X Νanobionic / Σεντόνια
IKEA HOUSEMARKET | STJARNBRACKA- Το πάπλωμα για όλες τις εποχές
IKEA HOUSEMARKET | Σεντόνι με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ULLVIDE
Κάλυμμα / Θήκη Μαξιλαριού
IKEA HOUSEMARKET | Δροσιστικό μαξιλάρι REXBEGONIA
Περιποίηση Προσώπου
Eau Thermale Avène - Pierre Fabre | A-Oxitive Nuit - Κρέμα Νύχτας με δράση Peeling / Κρέμα Προσώπου Νυκτός
Lavera Greece | Σειρά περιποίησης προσώπου νυκτός Re-energizing / Σειρά Περιποίησης Προσώπου Νυκτός
Υπηρεσίες
Aboutnet | Ecomat | Δημιουργία Καμπάνιας Marketing
Aboutnet | Ecomat | Δημιουργία Καμπάνιας Marketing / Υπηρεσίες on line για την προώθηση προϊόντων
Greco Strom | Greco Strom Glyfada Megastore / Κατάστημα με Προϊόντα Ύπνου
IKEA HOUSEMARKET | Οδηγός Άνεσης / Υπηρεσίες & τακτικές για αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών
Παιδί και Ανάπτυξη | Πρόγραμμα Θετικής Εκπαίδευσης Ύπνου / Κέντρο Συμβουλευτικής Ύπνου
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