Εταιρικό Προφίλ

Ο όμιλος εταιριών ''ΝΑΚΟΣ'' αποτελείται από τρεις εταιρίες,την ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.-ΤΕΧΝΟΚΥΤ,την ΝΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και την ERMILA L.T.D.
ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.-ΤΕΧΝΟΚΥΤ
Η συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία ''ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.-ΤΕΧΝΟΚΥΤ''
ιδρύθηκε το 1981 με την επωνυμία ''Α.ΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.'' και αναβαθμίστηκε το 2008 σε
Ανώνυμη Εταιρία.Κύρια δραστηριότητα της είναι η κατασκευή,επεξεργασία και εκτύπωση
διαφόρων ειδών συσκευασίας όπως τσάντες,κουτιά και χαρτί περιτυλίγματος,κατόπιν
παραγγελίας και συχνά κατόπιν επιθυμίας των πελατών μας γίνεται εκτύπωση του
λογότυπου.
ΝΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Το 1993 ιδρύεται η εταιρία ''ΝΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.'' έχοντας ως κύριο αντικείμενο την εισαγωγή
και εμπορία χάρτινων τσαντών και κουτιών,χαρτιών περιτυλίγματος,κορδελών,καθώς και
μεγάλης ποικιλίας ειδών συσκευασίας και διακόσμησης,μέρος των οποίων καλύπτονται από
τις αγορές της Ασίας και της Ευρώπης.Με το σύνθημα <<πρωτοπορία στη συσκευασία>>
πορεύεται εώς σήμερα κατακτώντας τις πρώτες θέσεις σε πωλήσεις στην Ελλάδα.
ERMILA L.T.D.
Η εταιρία ''ERMILA L.T.D.'' ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί την παραγωγική μονάδα της
''ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.-ΤΕΧΝΟΚΥΤ''
Εξαιτίας της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προιόντων του και της μεγάλης
ποικιλίας,ο όμιλος ''ΝΑΚΟΣ'' εξακολουθεί να δημιουργεί,να πρωτοπορεί,να πρωτοτυπεί,να
εξελίσσεται και να αναπτύσσεται ραγδαία.Στόχος του ομίλου ήταν και εξακολουθεί να είναι
η διατήρηση της ανταγωνιστικής του θέσης στην αγορά των προϊόντων συσκευασίας με
βλέψεις και επέκταση στις ξένες αγορές.Η επίτευξη των στόχων γίνεται
πραγματικότητα,λόγω των ικανών στελεχών και του έμπειρου προσωπικού που απαρτίζουν
τον όμιλο,έχοντας δημιουργήσει και διατηρήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με
τους πελάτες του.Το άριστο κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ όλων
όσων εργάζονται στον όμιλο,βοήθησε στο να πετύχει τους στόχους του και να αναρριχηθεί
στην κορυφή των πλέον ανεπτυγμένων και ανταγωνιστικών εταιριών.Η πολύχρονη
επιτυχημένη παρουσία στον Ελλαδικό χώρο,οδήγησε τον όμιλο στη διανομή των προϊόντων
του στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,στα Βαλκάνια,στην Κύπρο,στην Ρωσία καθώς και
στις υπόλοιπες χώρες του δυτικού κόσμου.
Το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο μεγάλο πελατολόγιο του ομίλου επιβάλλει τη συνεχή
βελτίωση και αύξηση του δικτύου πωλήσεων,καθώς και την διεύρυνση της ποικιλίας των
προϊόντων για τη κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για ποιοτική και πρωτότυπη
συσκευασία.Βασική προτεραιότητα είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών καθώς και η
ανανέωση των προϊόντων , ώστε να παρέχονται λύσεις λειτουργικές και σύγχρονες,
διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα η οποία χαρακτηρίζει τον όμιλο. H διαρκής
ανάπτυξη και ανανέωση των προϊόντων επιτυγχάνεται μέσω των μονάδων παραγωγής στην
Ελλάδα, όσο και μέσω αποκλειστικών συνεργασιών με τους μεγαλύτερους οίκους του
εξωτερικού.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πελάτες μας οι οποίοι με την μακρόχρονη
συνεργασία τους και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν,μας διατηρούν στην κορυφή και μας
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βοηθούν να συνεχίσουμε να τους προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν και
τις πλέον ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες τους έχοντας ως κανόνα μας το
τετράπτυχο,''Ταχύτητα-Αξιοπιστία-Ποιότητα-Τιμή''.
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