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Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Προς άμεση δημοσίευση 
 

ICAP Acts Green: Πρωτοβουλία της ICAP για την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος  
 
H ICAP με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και παράλληλα επιθυμώντας να επιβραβεύσει 
την αφοσίωση των εργαζομένων και τις επιτυχίες της, επέλεξε για ακόμα μια χρονιά να πραγματοποιήσει 
τη διττής σημασίας ετήσια Εταιρική εξόρμηση. 
 
Ευαισθητοποιημένη απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, 
η ICAP, στο πλαίσιο του δομημένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχει αναπτύξει, 
επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάδειξη πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων και των οικογενειών τους. 
 
Κάθε χρόνο το προσωπικό συμμετέχει τον Ιούνιο σε εργάσιμη ημέρα σε μία εξόρμηση περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα όχι μόνο στην περιοχή της Αθήνας αλλά σε όλη την Ελλάδα μέσω των γραφείων της σε 4 μεγάλες 
πόλεις Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης, δείχνοντας εμπράκτως ότι η περιβαλλοντική 
της ευαισθησία δεν εξαντλείται στην πρωτεύουσα.  
 
Φέτος οι εργαζόμενοι της Αθήνας δραστηριοποιήθηκαν στο Άλσος Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου, της 
Θεσσαλονίκης στην Ακτή Ρετζίκα (Επανομή Θεσσαλονίκης), της Πάτρας στην παραλία στο κάστρο του Ρίου, 
της Κρήτης στο Πτωχοκομείο Ηρακλείου και της Λάρισας στην παραλία του Αγιόκαμπου Λάρισας. Οι 
εξορμήσεις περιλάμβαναν δραστηριότητες καθαρισμού, αθλητικές δραστηριότητες όπως ποδόσφαιρο 
και basket αλλά και δραστηριότητες Team Building. Στο τέλος της ημέρας, όλοι οι εργαζόμενοι «κατάκοποι» 
απόλαυσαν το γεύμα τους. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα Δελτία Τύπου της ICAP. 
 

  
Φωτογραφία από τη εταιρική δράση μπορείτε να βρείτε, ΕΔΩ 

 
 
Οι Εταιρείες ICAP – με 55 χρόνια προσφοράς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και 1.100 εργαζόμενους – 
αποτελούν αθροιστικά, έναν από τους μεγαλύτερους Παρόχους B2B υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, διαθέτοντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: 
Credit Risk Services, Marketing & Sales Solutions, Management Consulting και People & Employment 
Solutions.-  ΛΟΓΟΤΥΠΟ Ομίλου εταιρειών ICAP. 
 
 
Περισσότερες Πληροφορίες:  Γραφείο Τύπου ICAP 
Φρατζέσκα Σιδερή, Communications & Marketing Senior Manager  
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Join ICAP @ Social Media 

      
 

https://www.linkedin.com/company/icap-group/
https://mobile.twitter.com/ICAPGroup_Press
https://www.facebook.com/ICAPGROUPGR/
https://www.youtube.com/user/icapgroup

