ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παπαστράτος: Check Now, η νέα εφαρμογή για τον έλεγχο γνησιότητας πακέτων τσιγάρων




Η νέα πρωτοποριακή εφαρμογή εντάσσεται στην προσπάθεια της Παπαστράτος και της Philip Morris
International για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου τσιγάρων
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως που θα διαθέτει αυτή την εφαρμογή
Οι καταναλωτές μπορούν να ελέγξουν, από το κινητό τους τηλέφωνο, τη γνησιότητα των πακέτων τους

Ασπρόπυργος, 19 Ιουλίου 2017
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων, η Philip Morris
International ανέπτυξε μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τον έλεγχο της γνησιότητας των πακέτων που φέρουν τα
σήματα της Παπαστράτος και της Philip Morris International.
Η εφαρμογή Check Now είναι διαθέσιμη δωρεάν σε όλα τα λειτουργικά συστήματα και επιτρέπει στους ενήλικους
καταναλωτές να ελέγχουν, απλά και σε πραγματικό χρόνο, αν το προϊόν που αγόρασαν είναι γνήσιο και αν κυκλοφορεί
νόμιμα στην Ελλάδα. Με την κάμερα της κινητής συσκευής του, ο καταναλωτής σκανάρει τον κωδικό που βρίσκεται
εκτυπωμένος στο κάτω μέρος της συσκευασίας του προϊόντος και η εφαρμογή τον ενημερώνει άμεσα σχετικά με τη
γνησιότητα του κωδικού, καθώς και αν το προϊόν προορίζεται για πώληση στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα επιλέχθηκε ως η πρώτη χώρα παγκοσμίως για τη διάθεση της εφαρμογής Check Now, κάτι που μόνο τυχαίο
δεν είναι. Το 2016 το 18,8% των τσιγάρων που καταναλώθηκαν στην Ελλάδα ήταν παράνομα (μελέτη SUN της KPMG),
ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ε.Ε.
Το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων απειλεί την βιωσιμότητα των 60.000 οικογενειών που απασχολούνται στον
κλάδο του καπνού, στερεί περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ από τα δημόσια ταμεία, χρηματοδοτεί διεθνή εγκληματικά
δίκτυα και τρομοκρατικές οργανώσεις και για την καταπολέμησή του απαιτείται η ευρεία συμμαχία της Πολιτείας, των
πολιτών και του κλάδου.
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Λίγα λόγια για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ
Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, 86 χρόνια μετά την ίδρυσή της, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής προϊόντων καπνού στην Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει
το κορυφαίο παγκοσμίως σήμα Marlboro, το Philip Morris, το L&M, τον ιστορικό ΑΣΣΟ, αλλά και το πρώτο νέο καπνικό προϊόν δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε
σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα, το IQOS. Εξάγει προϊόντα σε περισσότερες από 30 χώρες και κατέχει περίπου το 40% της ελληνικής αγοράς. Η μητρική εταιρεία
Philip Morris International απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής ανατολικών καπνών. Με νέα έδρα από το 2009 στον Ασπρόπυργο όπου
στεγάζονται οι κεντρικές παραγωγικές και διοικητικές εγκαταστάσεις, κέντρο αποθήκευσης στο Αγρίνιο και περιφερειακά γραφεία πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη και
την Πάτρα, η εταιρεία απασχολεί συνολικά άμεσα και έμμεσα 800 εργαζόμενους. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης διεθνούς
επιχείρησης με την ελληνική ταυτότητα μιας ιστορικής εταιρείας με μακρά διαδρομή στην επιχειρηματική ζωή της Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pmi.com
Για επικοινωνία με την εταιρεία:
Χριστίνα Ακουρή, Διευθύντρια Επικοινωνίας Παπαστράτος, τηλ. 210 4193584, Christina.Akouri@pmi.com
Άκης Κελέσης, αία relate, τηλ. 210 7418935, kelesis@aea.gr

