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Κωδικός

Εγγραφή          

Σύμβολο  Ελλάδα  Εικόνα μετοχής  ΓΔ RT 11:29  777,55  +1,27  +0,16%  Τζίρος 15,80 εκ. €

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 - 15:57

Μου αρέσει!

ΣΒΒΕ: "Βραβεία Ελληνική Αξία Βορείου
Ελλάδος"

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012, η τελετή απονομής «Βραβεία

Ελληνική Αξία Βορείου Ελλάδος».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου

Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ο οποίος συνεργάζεται με την οικονομική εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, με στόχο την ανάδειξη, την

προβολή και τελικά τη βράβευση μεταποιητικών επιχειρήσεων που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους τη

χρονιά που πέρασε.

Για τη βράβευση των επιχειρήσεων συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από άτομα υψηλού

κύρους η οποία συνεδρίασε ούτως ώστε να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες των μεταποιητικών επιχειρήσεων

που διεκδικούσαν τα βραβεία σε καθεμιά από τις κατηγορίες. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης πραγματικά

αφιέρωσαν μέρος από τον πολύτιμο χρόνο τους για να συμβάλλουν κι αυτά στην ανάδειξη επιτυχημένων

προσπαθειών επιχειρήσεων που αγωνίζονται να επιβιώσουν την εποχή της οικονομικής κρίσης.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης με αλφαβητική σειρά, ήταν:

1. ο κ. Μόσχος Βοϊτσίδης, Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης, 

2. ο καθηγητής κ. Κώστας Γραμμένος, Πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, 

3. ο κ. Γιώργος Καλοφωλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιάς,

4. ο κ. Δημήτρης Λακασάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος,

5. ο κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, και,

6. ο κ. Γιάννης Χατζηδημητρίου, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ακολουθούν οι εταιρείες που βραβεύθηκαν ανά κατηγορία βραβείου.

Βραβείο «Γυναίκα Επιχειρηματίας»: 

Ένα βραβείο που δίνεται σε γυναίκα επιχειρηματία που υπό την ηγεσία της, η εταιρεία της αναπτύχθηκε,

σημείωσε σημαντικές επιδόσεις στο πεδίο της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, έδωσε σημασία στην

προστασία του περιβάλλοντος και ανέπτυξε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Το βραβείο απονεμήθηκε στην κα Ελένη Προίκα, Πρόεδρο της εταιρείας «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε.» και από

το 1979 πρώτη γυναίκα τυροκόμο στην Ελλάδα.

Η εταιρεία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε.»

 Παράγει για 122 χρόνια τυριά με αγιορείτικη συνταγή  

 Εξάγει 50 διαφορετικούς τύπους τυριών υψηλού γαστρονομικού ενδιαφέροντος

 Εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000

 Έχει λάβει «Βραβείο ποιότητας 2008» από το περιοδικό «Γαστρονόμος» 

 Η συμβολή της είναι αποφασιστική στην αναγνώριση του Σοχού και των προϊόντων που παράγονται στην

ευρύτερη περιοχή

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση είδησης   στό  

Δημοφιλέστερα σήμερα Περισσότερα σχόλια

Δυστυχώς πτωχεύομεν;

Τα λεφτά, ρε!

Το κατά Βαρουφάκην "ευαγγέλιο" της ελληνικής
κρίσης...

Βερολίνο και ΔΝΤ "παίζουν" το μαρτύριο της
σταγόνας με την Αθήνα

Είναι η αγορά για αγορά;

Τι κρύβουν οι ελληνικές τράπεζες...

Δεσμευθείτε ως χώρα, ως πολιτικό σύστημα, ως
κοινωνία

Γεννήτρια Αθόρυβη.Genima
Οι ειδικοί στο χώρο της γεννήτριας
πωλήσεις, ανταλλακτικά, service
www.genima.gr

Xifara
Νυφικά απο 400 ευρώ Bάπτιση κομπλέ
απο 250 ευρώ
www.xifara.gr

Ηλεκτρικά είδη Α κλάσης
Αξιολόγηση αποδοτικών τηλεοράσεων
Περιβαλλοντικά φιλικές τηλεοράσεις
www.ecotopten.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ TΕΧΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΛΗ
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ευρύτερη περιοχή

Βραβείο «Εξωστρέφειας»: 

Το βραβείο απονεμήθηκε στις επιχειρήσεις PELOPAC A.E. και KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ, ενώ μαζί με τις δυο

παραπάνω εταιρείες η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να απονείμει έπαινο για την εξωστρεφή της

δραστηριότητα και στην ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ.

Το βραβείο παρέλαβαν για την εταιρεία:

1. PELOPAC A.Β.Ε.E., ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.

Η PELOPAC Α.Β.Ε.Ε., με έδρα τη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης:

- Πραγματοποιεί το 98,3% των πωλήσεων της σε απαιτητικές αγορές του εξωτερικού (ΗΠΑ 42%, Μεγ.

Βρετανία 35%) και συνολικά σε 13 χώρες.

- Έχει αναπτύξει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με παγκόσμιες εταιρείες κολοσσούς, όπως: Hormel Foods,

J. Sainsbury, TESCO, ASDA, Rapuznel, Bell - Carter, Target, κλπ.

- Πρωτοπορεί παγκοσμίως στην τυποποίηση ελιών με τη χρήση του καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης

κουκουτσιών στις εκπυρηνωμένες ελιές με X-rayImaging.

2. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Νικόλαος Κουκούντζος.

Η ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., με έδρα τη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς, 

- Πραγματοποιεί εξαγωγές ανελκυστήρων σε 75 χώρες του κόσμου

- Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις, θυγατρικές και γραφεία πωλήσεων σε 10 χώρες

- Η μονάδα στο Κιλκίς είναι πλήρως καθετοποιημένη, ενώ διαθέτει και νέα παραγωγική μονάδα στη Σαγκάη

(Κίνα)

- Στο Κιλκίς υπάρχει ο μοναδικός πύργος δοκιμών ύψους 61 μέτρων για την ανάπτυξη νέων, υψηλής

ταχύτητας, ανελκυστήρων

- Απασχολεί πάνω από 800 εργαζόμενους

Τον έπαινο για την εταιρεία ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος

της εταιρείας, κ. Βάΐος Κουδουμάκης.

Η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με έδρα τη βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής:

- Διαθέτει παράδοση 120 ετών στην ποτοποίηση

- Διενεργεί πωλήσεις ούζου και τσίπουρου σε 5 χώρες της Δυτικής Ευρώπης

- Έχει αντιπροσωπείες σε ΗΠΑ και Ισραήλ

- Έχει προβεί σε επενδύσεις περίπου 2 εκ. € για την αυτοματοποίηση της παραγωγής και την αύξηση της

παραγωγικότητας 

- Έχει πιστοποίηση IFS (International Food Standards)

Βραβείο «Καινοτομίας»: 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε το βραβείο να απονεμηθεί στην εταιρεία EPSILON NET ΑΕ, με έδρα τη

Θεσσαλονίκη, και έπαινος στην εταιρεία ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε., με έδρα τη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Το

βραβείο παρέλαβε για την εταιρεία EPSILON NET A.Ε., ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,

κ. Ιωάννης Μίχος.

Η EPSILON NET Α.Ε., βραβεύθηκε: 

- Για τη χρήση πρωτοποριακών τεχνολογιών στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την προώθηση των

προϊόντων και των υπηρεσιών

- Είναι μία από τις πέντε Ελληνικές εταιρίες που συμπεριελήφθησαν στη λίστα με τις 1.000 καλύτερες

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον τομέα Έρευνα & Ανάπτυξη για το 2010 και το 2011

- Επειδή δημιουργεί διαρκώς καινοτόμα προϊόντων όπως: online εφαρμογές πληροφόρησης για tablets  και 

smartphones, υπηρεσίες μέσω cloud, υπηρεσίες e-marketing, ειδικές εφαρμογές διαχείρισης αποδείξεων

- Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Γιάννης Μίχος ανακηρύχθηκε σε καινοτόμο επιχειρηματία της χρονιάς για το

2010, ενώ βραβεύθηκε και το 2009 ως Έλληνας επιχειρηματίας της χρονιάς

Το έπαινο για την εταιρεία ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ A.Ε., παρέλαβε ο Υπεύθυνος Εξαγωγών, κ. Νικόλαος

Τσιφτσόγλου.

Η ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε., καινοτομεί…

- Δημιουργώντας κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης και σφολιάτας εξαιρετικής ποιότητας

- Εγκαινιάζει πρόσφατα την παραγωγή μιας νέας καινοτόμου σειράς από εκλεκτές πίτες, με το διακριτικό τίτλο

«Φυλλο…Σοφία»

- Ανακαλύπτει ξεχασμένες Ελληνικές γεύσεις που στη συνέχεια τις μετουσιώνει σε νέα καινοτομικά προϊόντα 

- Χρησιμοποιεί καινοτομικές συσκευασίες στα προϊόντα που διαθέτει στη αγορά
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- Χρησιμοποιεί καινοτομικές συσκευασίες στα προϊόντα που διαθέτει στη αγορά

- Εφαρμόζει Quick Response Code στις συσκευασίες των προϊόντων της

Βραβείο «Περιβάλλον»: 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να απονεμηθεί το βραβείο σε δυο εταιρείες ως εξής: στην εταιρεία

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ «ΔΡΟΜΕΑΣ», στην εταιρεία ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. και να

δοθεί και ένας έπαινος στην AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε..

Το βραβείο παρέλαβαν για την εταιρεία:

1. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. «ΔΡΟΜΕΑΣ»,  ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας κ.

Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου.

Ο «ΔΡΟΜΕΑΣ» με έδρα τη βιομηχανική περιοχή των Σερρών : 

- Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2009 και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και

Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008

- Επεξεργάζεται ξυλεία από πιστοποιημένη αειφόρο διαχείριση δασών, σύμφωνα με το σύστημα PEFC 

- Ενημερώνει τους πελάτες για το χειρισμό αποκομιδής και τελικής διάθεσης των προϊόντων

- Διατηρεί διαδικασίες για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και μέτρηση, των βασικών χαρακτηριστικών

της παραγωγικής διαδικασίας

- Τιμήθηκε με το Εθνικό Βραβείο EMAS 2010 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής

2. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ A.Ε., ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Απόστολος Στρατής.

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης: 

- Επεξεργάζεται και αξιοποιεί το σύνολο των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων της χαλυβουργίας ΣΙΔΕΝΟΡ

Α.Ε. 

- Σε 10 χρόνια λειτουργίας έχει επεξεργασθεί άνω των 1,5 εκ. τόνων στερεών αποβλήτων

- Έχει επιτύχει ποσοστό ανακύκλωσης άνω του 81%

- Η επιχειρηματική της δραστηριότητα κατευθύνεται διαρκώς στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων λόγω

της αντικατάστασης των ορυκτών υλικών, τα οποία χρησιμοποιούνται στην οδοποιία και αλλού

- Διαθέτει στην αγορά πιστοποιημένα αντιολισθηρά αδρανή από την ανακύκλωση της σκωρίας της

χαλυβουργίας

- Έχει τιμηθεί με το 1ο βραβείο οικολογικού προϊόντος από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων

Προστασίας Περιβάλλοντος

Τον έπαινο  για την εταιρεία AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.Ε., παρέλαβε ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας, κ.

Ευθύμιος Ευθυμιάδης.

Η AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.:

- Αξιοποιεί την τεχνολογία συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με θερμική ενέργεια από φυσικό αέριο

- Παράγει τομάτα σε τσαμπί με υδροπονικό τρόπο

- Λειτουργεί μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας ισχύος 4,8 MW ηλεκτρικής και 6 MW θερμικής. 

- Επεξεργάζεται τα καυσαέρια και εμπλουτίζει το θερμοκήπιο με CO2

- Εφαρμόζει συστήματα ανακύκλωσης σε όλη την παραγωγική της διαδικασία

Βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»: 

Βραβεύθηκαν δυο επιχειρήσεις για το κοινωνικό έργο που έχουν προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και

ευρύτερα, για τις χορηγίες σε τοπικούς συλλόγους ή για την έμπρακτη υποστήριξή τους ακόμη και με την

παροχή προϊόντων που τα παράγει η ίδια η επιχείρηση, για τις δράσεις που έχουν αναλάβει με στόχο την

ανάδειξη της περιοχής δραστηριότητάς τους, και, τέλος, για εκείνες τις δράσεις που αφορούν αναδασώσεις,

ανακυκλώσεις και συναφείς δραστηριότητες.

Με βάση αυτό το σκεπτικό το βραβείο απονεμήθηκε στις εταιρίες Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε..

Το βραβείο παρέλαβαν για την εταιρεία:

1. Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε., ο Διευθυντής Marketing και Πωλήσεων της εταιρείας, κ. Θεοδώρος Ζωντανός.

Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

- Συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, τη μεγαλύτερη εθελοντική, διεθνή

πρωτοβουλία για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων

- Συνεισφέρει οικονομικά στην οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» και στην υλοποίηση του έργου του

φιλανθρωπικού συλλόγου «Αχτίδα» για παιδιά που πάσχουν από αυτισμό

- Παρέχει συνεχή στήριξη στην Ελληνική «Τράπεζα τροφίμων»
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- Παρέχει συνεχή στήριξη στην Ελληνική «Τράπεζα τροφίμων»

- Υποστηρίζει το έργο του «Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα»

- Είναι χορηγός του «Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου»

- Συμμετείχε στην ίδρυση του «Κέντρου Μελετών και Ερευνών για το Σινεμά» και της «Πολιτιστικής Εταιρείας

Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος»

2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.Ε., ο Διευθυντής Συγκροτήματος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Βορρά της

εταιρείας, κ. Ανδρέας Κατσανίκος.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με έδρα επίσης τη Θεσσαλονίκη, βραβεύονται: 

- Για το πρόγραμμα «Δωρεάν διάθεση πετρελαίου θέρμανσης και βενζίνης» σε πάνω από 600 οικογένειες

- Για τη δωρεά 2 ειδικών οχημάτων μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες (Δήμοι Κορδελιού/Ευόσμου και

Δέλτα) και 4 οχημάτων πυροπροστασίας 

- Για την κατασκευή ενεργειακά αυτόνομου βρεφονηπιακού σταθμού στα Διαβατά (χρήση φωτοβολταϊκών) 

- Για την παροχή δωρεάν προληπτικών εξετάσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας (συνεργασία με διαγνωστικά

κέντρα)

- Για το πρόγραμμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σε συνεργασία με

το κέντρο ΝΟΗΣΙΣ

Βραβείο «Περιφέρεια Ηπείρου»:

Για την Ήπειρο το βραβείο απονεμήθηκε στην Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. «ΒΙΚΟΣ», με έδρα

τα Ιωάννινα. 

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ A.Ε., κ. Πέτρο Σεπετάς.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.:

- Είναι ο Leader της Ελληνικής αγοράς στον τομέα των εμφιαλωμένων νερών με μερίδιο 21%

- Έχει 20 χρόνια συμβολής στην ανάπτυξη της Ηπείρου και στην ανάδειξη του Ζαγορίου

- Διαθέτει 3 υπερσύγχρονα εργοστάσια υψηλής δυναμικότητας

- Απασχολεί πάνω από 260 εργαζόμενους

- Το 35% των εργαζομένων είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων

- Τα τελευταία τρία χρόνια έχει υλοποιήσει επενδύσεις άνω των 20 εκ. €

Βραβείο «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»:

Για τη Δυτική Μακεδονία το βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρεία ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ Α.Ε., με έδρα τα Γρεβενά. 

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ A.Ε., κ. Σωκράτης

Κουρέλλας.

Η εταιρεία ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ Α.Ε. :

- Είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία παραγωγής βιολογικών γαλακτοκομικών προϊόντων σύμφωνα με γερμανικές

προδιαγραφές

- Το 80% της παραγωγής της εξάγεται στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης

- Το βιολογικό γάλα που χρησιμοποιεί προέρχεται αποκλειστικά από τα Γρεβενά

- Αναδεικνύει τις ξεχασμένες γεύσεις της Ελληνικής τυροκομίας παράγωντας  νέα βιολογικά προϊόντα

- Προβάλλει διεθνώς τα Γρεβενά και τη Δυτική Μακεδονία

Βραβείο «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»: 

Για την Κεντρική Μακεδονία, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να απονεμηθούν δυο βραβεία, στις

εταιρείες PALAPLAST A.E. και ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε..

Το Βραβείο παρέλαβαν για την εταιρεία: 

1. PALAPLAST A.Ε., ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Παλατιανάς.

Η PALAPLAST A.E., με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 

- Είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής πλαστικών εξαρτημάτων, συστημάτων άρδευσης καθώς και U-PVC

σωλήνων στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς περίπου 60%

- Απασχολεί περισσότερους από 240 εργαζόμενους

- Πουλά τα προϊόντα της σε περισσότερες από 100 χώρες 

- Διαθέτει στην αγορά πάνω από 3.000 διαφορετικούς κωδικούς εξαρτημάτων άρδευσης, ύδρευσης και

θέρμανσης

- Υιοθετεί τεχνολογία σχεδίασης και κατασκευής προϊόντων με σημαντική συμβολή στην εξοικονόμηση και

σωστή διαχείριση του νερού

2. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ A.Ε., ο Γενικός Διευθυντής Μεταλλείων και Εργοστασίων της εταιρείας, κ.

Δημήτριος Τσακωνίτης.
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Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε., με έδρα τη Γερακινή Χαλκιδικής: 

- Κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών μαγνησίας στον κόσμο

- Το 93% των πωλήσεών της εξάγεται σε περίπου 40 χώρες

- Απασχολεί 320 άτομα, με το 17% από αυτούς να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ

- Διαθέτει 4 θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό

- Έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί παγκόσμιες πρωτοποριακές τεχνικές, όπως τους ηλεκτροοπτικούς

διαχωριστές και τα δονούμενα κόσκινα

- Έχει αναδείξει τη Χαλκιδική σε μια από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγούς μαγνησίας ανά τον κόσμο

Βραβείο «Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»:

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ό,τι ακριβώς και για την Κεντρική Μακεδονία. Έτσι, το βραβείο

απονέμεται στις εταιρείες LUNCHEON MEAT EVROU Α.Ε. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ.

Το Βραβείο παρέλαβαν για την εταιρεία: 

1. LUNCHEON MEAT EVROU A.Ε., ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Χρήστος Γκοτσίδης.

Η LUNCHEON MEAT EVROU Α.Ε., με έδρα τη Βιομηχανική περιοχή της Αλεξανδρούπολης: 

- Από 12 εργαζόμενους που απασχολούσε το 1999,  το  2011 απασχολεί πλέον 163  

- Η αύξηση παραγωγής και κύκλου εργασιών το 2011 σε σχέση με το 2010  κατά +4% και η αύξηση κερδών

κατά 132% στο ίδιο χρονικό διάστημα, αποδεικνύουν την αναπτυξιακή της δυναμική

- Έχει επενδύσει πάνω από 11 εκατ. ευρώ σε 13 χρόνια στον Ακριτικό Έβρο

- Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005

- Διαθέτει το μοναδικό στην Ελλάδα τμήμα βιομηχανικής παραγωγής PROSCIUTTO, με βάση την Ιταλική

τεχνολογία του PROSCIUTTO DI PARMA

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Χρήστος Καρτάλης.

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε., με έδρα το Νέο Όλβιο Ξάνθης: 

- Απασχολεί 600 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό

- Έχει ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες σε 9 χώρες

- Πραγματοποιεί πωλήσεις σε 100 χώρες

- Εξάγει το 98% της παραγωγής της

- Επενδύει κάθε χρόνο το 3% του κύκλου εργασιών της σε έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων

- Κατατάσσεται στις 3 πρώτες εταιρείες στον κόσμο σε παραγωγή συσσωρευτών προηγμένης τεχνολογίας

και στις

5 πρώτες στην Ευρώπη σε συσσωρευτές βιομηχανικής χρήσης

- Παρέχει ενεργή υποστήριξη και εξυπηρέτηση 7.000 προϊόντων και συστημάτων

- Διατηρεί 6 γραφεία τεχνικής υποστήριξης σε χώρες του εξωτερικού

Σχολιάστε το
άρθρο 

Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον:

Αρκετά  Αποστολή

LINKS ΧΟΡΗΓΩΝ

Τι ταινίες μπορείτε να δείτε τις επόμενες ώρες Όλο το πρόγραμμα της τηλεόρασης με μοναδικό τρόπο

Neon Energy: Νέες αναθέσεις φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 20,7MWp από την Europa

Κερδίστε ένα iPad 2 "Συντονιστείτε" με τις διεθνείς αγορές και μπείτε στην κλήρωση για ένα ολοκαίνουργιο iPad 2.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

24/01  Erdogan: Θα αποκαλύψουμε τα αντίποινά μας στη Γαλλία σιγά-σιγά

24/01  Συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο ο Σεραφείμ Φυντανίδης

24/01  Μ. Χρυσοχοΐδης: "Ναι, επαναλαμβάνω ότι το μνημόνιο δεν το διάβασα"

24/01  Ενδεχόμενο προφυλάκισης για τον Β. Παπαγεωργόπουλο

24/01  Προς πτώχευση ο όμιλος Petroplus

24/01  ΗΠΑ: Η ανεργία πλήττει τους νέους

24/01  Σε στάση εργασίας οι φαρμακοποιοί, απέχουν οι δικηγόροι

24/01  Αντιδρά η Τουρκία στο νομοσχέδιο της Γενοκτονιας των Αρμενίων

24/01  Ομιλία Ομπάμα για οικονομική ανάκαμψη

24/01  Έκρηξη στη Βαγδάτη

Ads by Google

www.stelpet.gr Μπαγκαζιέρες moto Τα πάντα από μπαγκαζιέρες,σαμάρια τσάντες,tank bag,κάγκελα,βάσεις

www.findbiz.gr Ψάχνετε νέα πελατολόγια; FindBiz - Ηλεκτρονικός Οδηγός με 285.000 εταιρείες, Ελλάδα-Βαλκάνια


