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LR Health & Beauty, η καλύτερη επιχείρηση άμεσης πώλησης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Απευθείας Πώλησεων Seldia τιμά την LR με το 

βραβείο Astra "Εταιρεία της χρονιάς "2015 
 

Ahlen, 8 Οκτωβρίου 2015 –  

Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Απευθείας Πωλήσεων, στις 6 Οκτωβρίου 2015, 

στις Βρυξέλλες, το φετινό Βραβείο Astra "Εταιρεία της Χρονιάς" 

απονεμήθηκε στην επιχείρηση καλλυντικών LR Health & Beauty Systems 

με έδρα το Άλεν. Με αυτό το βραβείο, η LR έχει τιμηθεί από τον 

Ευρωπαϊκό Σύλλογο Απευθείας πωλήσεων ως η καλύτερη επιχείρηση 

άμεσης πώλησης. Η "LR είναι μια εταιρεία που υπηρετεί σε μια ενωμένη 

βιομηχανία απευθείας πωλήσεων στην Ευρώπη και υποστηρίζει το έργο των 

συλλόγων απευθείας πώλησης », τόνισε ο Ζακ Cosnefroy, μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου της Seldia. Κάθε χρόνο, το Βραβείο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Απευθείας Πωλήσεων (Seldia) τιμά την πιο 

επιτυχημένη επιχείρηση-μέλος. Η θετική εξέλιξη της διαφάνειας στο τμήμα 

της άμεσης πώλησης και η ενίσχυση του κοινωνικό-οικονομικού οφέλους 

από την εταιρεία είναι δύο από τα κριτήρια για την απόφαση ανάθεσης του 

βραβείου. Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι πελάτες 

λήφθηκαν επίσης υπόψη. "Αυτό το βραβείο είναι μια τεράστια επιτυχία για 

εμάς. Η αναγνώριση της εταιρείας και του έργου μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

είναι μια μεγάλη τιμή για εμάς ", σχολίασε ο Dr. Thomas Stoffmehl, 

Διευθύνων Σύμβουλος και εκπρόσωπος της διαχείρισης της LR. Οι 

επιχειρήσεις-μέλη του Selida καλούνται να συμμορφωθούν με βάση υψηλά 

ηθικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς στις απευθείας 

πωλήσεις. Περίπου το 80% των άμεσης πώλησης επιχειρήσεων και των 

επαγγελματικών οργανώσεων πώλησης στην Ευρώπη είναι μέλη του 

συλλόγου. 

LR Health & Beauty 
Με το σύνθημα «Περισσότερη ποιότητα για τη ζωή σας», ο Όμιλος LR με 

έδρα στο Ahlen / Βεστφαλία παράγει και εμπορεύεται περισσότερα από 600 

προϊόντα υγείας και ομορφιάς σε περίπου 28 χώρες. Σ’ αυτά 

περιλαμβάνεται φροντίδα και διακοσμητικά καλλυντικά, αρώματα και 

διαιτητικά συμπληρώματα. Στον τομέα του αρώματος η εταιρεία, η οποία 

ιδρύθηκε το 1985, έχει εξασφαλίσει αποκλειστικές συνεργασίες με 

προσωπικότητες όπως ο Bruce Willis, Karolina Kurkova και Guido Maria 

Kretschmer. Με 1.100 εργαζόμενους, καθώς και χιλιάδες συνεργάτες 

πωλήσεων και πελάτες, η LR είναι μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις 

απευθείας πωλήσεων στην Ευρώπη. Από το 2014, μπορεί κάποιος να 

παραγγείλει τα προϊόντα της LR από το διαδικτυακό κατάστημα πελατών 

της εταιρίας 24 ώρες το 24ώρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.  



Η ισχυρή θέση της LR στην αγορά βασίζεται πάνω απ' όλα σε μια σειρά 

προϊόντων υψηλής ποιότητας και σε ένα πλάνο ελκυστικών προνομίων και 

σχεδίων κατάρτισης, τα οποία είναι αξεπέραστα στη βιομηχανία. Το 2009, η 

LR ίδρυσε το LR Global Kids Fund, το οποίο υποστηρίζει αποτελεσματικά 

και χωρίς γραφειοκρατία τα άπορα παιδιά και τις οικογένειές τους σε 

πολλές διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο σε συνεργασία με τοπικούς 

φορείς. 
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