
 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η εταιρία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς ΑΕ στήριξε τους δρομείς του αγώνα Dirfys 

Trail Run 

Η εταιρία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς ΑΕ αποτέλεσε πολύτιμο σύμμαχο της 

διοργάνωσης Dirfys Trail Run, του δεύτερου αγώνα ορεινού τρεξίματος, που 

πραγματοποιήθηκε στη Στενή Ευβοίας την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022.  

Ντόπιοι αλλά και συμμετέχοντες από τις γύρω περιοχές έτρεξαν σε αγώνες 

διαφορετικών χιλιομέτρων έχοντας στο πλευρό τους το νερό δίρφυς για την 

πολύτιμη ενυδάτωσή τους κάθε στιγμή του αγώνα. Η εταιρία μέσα από τη συνολική 

στήριξή της στο Dirfys Trail Run, εκφράζει την υπερηφάνειά της για αυτή την 

πρωτοβουλία που έχει ως σκοπό την προβολή της περιοχής, την προώθηση τοπικών 

παραδοσιακών προϊόντων αλλά και της περιβαλλοντικής συνείδησης. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι η ευβοιωτική εταιρία εμφιάλωσης νερού έδωσε το «παρών» και στις 

απονομές του αγώνα αναδεικνύοντας τη σημασία της ευγενούς άμιλλας και της 

υγείας μέσα από την άθληση. 

Η εταιρία Δίρφυς λειτουργεί με σεβασμό στη φύση και στο περιβάλλον και γίνεται 

αρωγός διοργανώσεων που συνεισφέρουν έμπρακτα στην τοπική κοινωνία.  

  

Λίγα λόγια για την εταιρία:  

Η εταιρεία εμφιάλωσης Δίρφυς ΑΕ με έδρα παραγωγής στη Στενή Ευβοίας, δραστηριοποιείται και 

αναπτύσσεται εξελικτικά στην αγορά του πόσιμου νερού από το 1975, εισερχόμενη εκ νέου δυναμικά 

με ανανεωμένη εταιρική υποδομή και ενισχυμένη επιστημονική ομάδα στα ράφια εντός και εκτός 

συνόρων το 2010. Με την κατασκευή της υπερσύγχρονης, πλήρως εξοπλισμένης με μηχανήματα 

υψηλής τεχνολογίας νέας μονάδας, καθώς και τη στελέχωσή της με πλήρες εργαστηριακό κέντρο 

ελέγχου, η εταιρεία εστιάζει στην υψηλή ποιότητα και τα επιμέρους στοιχεία διαφοροποίησης της 

σύστασης του τελικού προϊόντος, που το καθιστά ιδανικό για τη διατήρηση της καλής υγείας. 

Επενδύοντας σε συνεργασίες με όλες τις αλυσίδες S/M και αξιόλογους διανομείς ποτών στην Ελλάδα, 

η Δίρφυς ΑΕ συνεχίζει την επέκτασή της στην εγχώρια και διεθνή αγορά, προβάλλοντας τη μοναδική 

και προικισμένη από τη φύση περιεκτικότητα, γεύση και διαύγεια του νερού Δίρφυς. 
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