GREEK VERSION
Χρυσό βραβείο για την A Million Senses στα Responsible Business
Awards '19 !
Στη λαμπρή τελετή των Hellenic Responsible Business Awards, που έλαβαν χώρα την Πέμπτη
21 Φεβρουαρίου στο Anais Club Βαρυπόμπη, και διοργανώθηκαν από το περιοδικό
Marketing Week και την Boussias Communications, απονεμήθηκε στην A Million Senses το
Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Καταπολέμηση
Κοινωνικού Αποκλεισμού.
Το Gold βραβείο είναι για την A million Senses μία ακόμη τιμητική διάκριση στο χώρο του
κοινωνικού επιχειρείν.
H Βιβή Σιδηροφάγη, υπεύθυνη δραστηριοτήτων δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου:
"Αφιερώνουμε το βραβείο σε όλους τους γονείς παιδιών με αυτισμό και πιο πολύ στη μαμά
που μας ενέπνευσε να δημιουργήσουμε την AMS, όταν μας είπε ότι της ακύρωσαν
κράτηση σε ξενοδοχείο, με τη δικαιολογία ότι "το παιδί της μπορεί να κάνει θόρυβο και να
ενοχλεί".
Με την πεποίθηση ότι οι διακοπές είναι δικαίωμα όλων μας, στην a million senses
υποστηρίζουμε οικογένειες με παιδιά με αυτισμό στις διακοπές τους.
Όραμα μας είναι να κάνουμε την Ελλάδα έναν «Autism friendly» προορισμό,
δημιουργώντας ένα νέο θεματικό τουριστικό προϊόν, ώστε όλο και περισσότερες
οικογένειες
με
μέλος
με
αυτισμό
να
κάνουν
διακοπές.
Ευχαριστούμε πολύ τους διοργανωτές για την τιμή. Το Βραβείο αυτό μας δίνει δύναμη για
να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε στις διακοπές τους οικογένειες με μέλος τους άτομο με
αυτισμό "
Βιβή Σιδηροφάγη, Co-founder A million senses
Ειδική Παιδαγωγός- Υπεύθυνη Δραστηριοτήτων AMS
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ENGLISH VERSION
Gold Award for A Million Senses at the Responsible Business
Awards '19

At the award ceremony of the Hellenic Responsible Business Awards organized by
Marketing Week and Boussias Communications, A Million Senses was awarded the
Golden Prize in the Social Entrepreneurship and Social Exclusion category.

Boussias Communications is a B2B multiplatform media group whose brands inform,
inspire, engage and connect. Through the conferences, awards, publications and
websites, it provides the insights business decision-makers need to sustain a
competitive advantage.
Having introduced a series of more than 30 Business Awards annually in Greece,
Boussias Communications provides professionals and companies with the
opportunity to celebrate success, honor people, network and engage with customers.
The Gold Award is another honorary distinction for A million Senses in the field of
social enterprises.

Vivi Sidirofagi, the program architect of A Million Senses received the Award:
"We dedicate this prize to all the parents of children with autism and
especially to the Mother who inspired us to create AMS, when she told us that
they canceled her hotel reservation on the grounds that "her child can be
noisy and
bother
other
guest".
Believing that we all have a right to holidays, here in a million senses we aim
to support families with autistic children on their holidays.
Our vision is to make Greece an "autism friendly" destination, creating a
new thematic tourist product, so that more families with an autistic member
(or a member with ASD) can take a break.
We would like to thank the organizers for honoring us. This award gives us
strength to continue to support family holidays with their autistic member.
Vivi Sidirofagi,, Co-founder A million senses,
Program architect of A million senses
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