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H Wella Company έλαβε το Σήμα Ισότητας SHARE 

 

Η Wella Company βρίσκεται μεταξύ των 18 επιχειρήσεων που λαμβάνουν για πρώτη φορά το Σήμα 

Ισότητας SHARE, στην Ελλάδα. H Wella Company ανταποκρίθηκε με επιτυχία στα κριτήρια 

αξιολόγησης που τέθηκαν από την ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης και με έντονο αίσθημα 

ευθύνης δεσμεύεται να εξακολουθεί να εφαρμόζει τις πολιτικές της ίσης μεταχείρισης και ίσων 

ευκαιριών έναντι των εργαζόμενων γυναικών και ανδρών.  

H Wella Hellas, ως θυγατρική της Wella Company, έχει παρουσία εδώ και 60 χρόνια στην καρδιά της 

ελληνικής κομμωτικής σκηνής. «Η Wella Hellas έχει διαγράψει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, 

κατακτώντας τη 1η θέση στο επαγγελματικό χρώμα μαλλιών, ενώ αυξάνει ταχύτατα το μερίδιό της 

στην επαγγελματική περιποίηση άκρων. Παράλληλα, έχουμε πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας το 

να εμπνέουμε τους συνεργάτες μας επαγγελματίες ομορφιάς, να αλληλοεπιδρούμε με την ευρύτερη 

κοινότητα μέσα στην οποία ζούμε και εργαζόμαστε, καθώς και να υποστηρίζουμε ενεργά τη βιώσιμη 

ανάπτυξη.» δηλώνει η Αθηνά Νικολαΐδου, Γενική Διευθύντρια. 

«Όπως το κύμα συνεχώς φέρνει νέο νερό στην ακτή, έτσι και η Wella, οδηγεί την αλλαγή με την 

καινοτομία, το ενδιαφέρον και τον σεβασμό της στον άνθρωπο. Η #WellaFamily σήμερα, δημιουργική 

και δεμένη όσο ποτέ, είναι υπερήφανη για την επιρροή που ασκούν τα προϊόντα μας και οι 

επαγγελματίες που μας εμπιστεύονται, στη μοναδικότητα και την ομορφιά του καθενός» δηλώνει η 

Βασιλική Κάπαρη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. 

H Wella Company, με 140 χρόνια κουλτούρας ομορφιάς και αδιάλειπτης αφοσίωσής στην κομμωτική 

τέχνη, ενθαρρύνει τους ανθρώπους και καταναλωτές της να φαίνονται, να αισθάνονται και να είναι 

οι πραγματικοί τους εαυτοί. 

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την Wella Hellas, επισκεφτείτε το site wella.gr. Ακολουθήστε τον ελληνικό 

λογαριασμό της Wella Professionals στο Instagram @wellahair.gr, και την ελληνική σελίδα μας στο Facebook 

@WellaProfessionalsGreece. 

 

 

 

 

 

 

https://www.wella.com/professional/gr-GR/home
https://www.instagram.com/wellahair.gr/
https://www.facebook.com/WellaProfessionalsGreece/
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Σχετικά με το Σήμα Ισότητας SHARE 

Το Σήμα Ισότητας αποτυπώνει την έμπρακτη προώθηση πρακτικών και πρωτοβουλιών εντός των επιχειρήσεων με στόχο 
την ισότητα των φύλων και απονέμεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. H απονομή του Σήματος είναι το αποτέλεσμα μιας 
διετούς προσπάθειας στο πλαίσιο του Έργου «SHARE: Προώθηση της εξισορρόπησης της εργασιακής και οικογενειακής 
ζωής στις επιχειρήσεις και καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών», η οποία 
περιέλαβε, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, την εκπαίδευση 
και υποστήριξη των επιχειρήσεων που δήλωσαν συμμετοχή και την τελική αξιολόγησή τους. Η απονομή του Σήματος 
Ισότητας στις επιχειρήσεις θα γίνει από την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα 
Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, στο Συνέδριο του Έργου, το οποίο 
προγραμματίζεται να υλοποιηθεί τον προσεχή Μάρτιο. Σημειώνεται ότι, το έργο SHARE υλοποιείται από τη Γενική 
Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Συντονιστής Φορέας) σε συνεργασία με 
το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών 
Women On Top, με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. https://share.isotita.gr/18-epixeiriseis-lamvanoun-gia-proti-fora-to-sima-isotitas-share/ 

Σχετικά με την Wella Company 

Η Wella Company είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες ομορφιάς στον κόσμο, που αποτελείται από μια οικογένεια 
εμβληματικών εμπορικών σημάτων όπως Wella Professionals, System Professional, OPI, Nioxin και Sebastian Professional. 
Με 6.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, και μια παρουσία που εκτείνεται σε πάνω από 100 χώρες, η Wella Company και τα 
brands της επιτρέπουν στους καταναλωτές να φαίνονται, να αισθάνονται και να είναι οι πραγματικοί τους εαυτοί. Ως 
καινοτόμοι στον κλάδο ομορφιάς στη βιομηχανία μαλλιών και άκρων, η Wella Company ενθαρρύνει τους ανθρώπους της 
να ικανοποιούν τους καταναλωτές, να εμπνέουν τους επαγγελματίες ομορφιάς, να δημιουργούν και να αλληλοεπιδρούν 
με τις κοινότητες και να επιδιώκουν βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Wella Company 
μπορείτε να βρείτε εδώ: www.wellacompany.com  

#WellaFamily #WellaLove #AskForWella #MakeChange #WellaCompany #WellaHair 

https://share.isotita.gr/18-epixeiriseis-lamvanoun-gia-proti-fora-to-sima-isotitas-share/
http://www.wellacompany.com/

