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Ο Όμιλοσ Kristelcom Communications 



 Η Teleunicom SA ανήκει ζηον Όμιλο Εηαιπειών Kristelcom Communications. 

 

 Ο Όμιλορ Εηαιπιών KRISTELCOM δπαζηηπιοποιείηαι ζηην Ελλάδα και ηην Κύππο μέζυ ηυν καηά 100% 

θςγαηπικών εηαιπειών Teleunicom και Globalsat. Οι μέηοσοι ηος Ομίλος Kristelcom είναι η AUDIOVISUAL 

(Audio & Video Enterprises SA) και η BP Communications. 

 

 Η AUDIOVISUAL αποηελεί εηαιπεία ζςμθεπόνηυν μεηόσυν ηος Ομίλος Βαπδινογιάννη και καηέσει ηγεηική 

θέζη ζηον κλάδο τςσαγυγίαρ. Μέζυ ηηρ ζςμθυνίαρ με ηον όμιλο Kristelcom, η AUDIOVISUAL ειζέπσεηαι 

ζηον ηασύηαηα εξελιζζόμενο κλάδο ηηρ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ και ηεσνολογίαρ. 

 

 Οι Teleunicom και Globalsat είναι εηαιπείερ – διανομείρ πποφόνηυν ηεσνολογίαρ, οικιακών μικποζςζκεςών 

και αςηομαηιζμού γπαθείος. Πιο ζςγκεκπιμένα, δπαζηηπιοποιούνηαι ζηη διανομή πποφόνηυν κινηηήρ 

ηηλεθυνίαρ και πληποθοπικήρ, υρ και μικποζςζκεςών, εικόναρ και ήσος. 

 

 Οι εν λόγυ εηαιπείερ ζςνεπγάζονηαι, ζε απκεηέρ πεπιπηώζειρ καη' αποκλειζηικόηηηα, με ηοςρ μεγαλύηεποςρ 

καηαζκεςαζηέρ πποφόνηυν ηεσνολογίαρ, ηυν οποίυν ηα πποφόνηα διαθέηοςν ζηην ελληνική και κςππιακή 

αγοπά και ηοςρ ηελικούρ καηαναλυηέρ ηοςρ, μέζυ ηος δικηύος ζςνεπγαηών ηοςρ. Ενδεικηικά brands πος ο 

όμιλορ KRISTELCOM ανηιπποζυπεύει είναι: Samsung, Huawei, Sony, Lenovo, Celly, Sencor, Lamart, 

Yenkee, Fieldman, Sage κ.α 

 

 Ο εηήζιορ ηζίπορ ηος Ομίλος KRISTELCOM για ηη σπήζη 2018 ανήλθε ζε πεπίπος 120 εκαη. Εςπώ, και ηο 

EBITDA ζε πεπίπος 4 εκ Εςπώ, ενώ ο Όμιλορ έσει μηδενική έκθεζη ζε ηπαπεζικό δανειζμό.  

 

 Ο Όμιλορ επίζηρ δπαζηηπιοποιείηαι και ζηο εμπόπιο πποφόνηυν ηεσνολογίαρ εκμεηαλλεςόμενη ηο δίκηςο 

ζςνεπγαζιών ηος ζηην Εςπώπη, ηη Μέζη Αναηολή, ηην Αζία και ηην Αθπική.  
 

Όμιλοσ Kristelcom Communications 



 Η TeleUnicom ιδρφκθκε το 1995 και από το ξεκίνθμά τθσ δραςτθριοποιικθκε ςτθν διανομι 
προϊόντων κινθτισ τθλεφωνίασ.  
 

 Είναι ο επίςθμοσ και αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ των Sony Smartphones & Accessories, 
ςτθν Ελλθνικι αγορά. Τον Απρίλιο 2017 αναλαμβάνει επίςθμα τθ διανομι των Huawei 
Smartphones και τθν αποκλειςτικι αντιπροςϊπευςθ των Huawei Tablets & Accessories 
ςτθν Ελλάδα. 
 

 Στθν Κφπρο θ Teleunicom Cyprus αντιπροςωπεφει αποκλειςτικά τα brands Sony & Huawei.\ 
 

 Η εικοςαετισ εμπειρία τθσ ςτθν αγορά τθλεπικοινωνιϊν, θ εμπορικι και τεχνολογικι 
εξειδίκευςθ των ςτελεχϊν τθσ κακϊσ και το υψθλό επίπεδο υποςτιριξθσ των ςυνεργατϊν 
τθσ ζχουν ξεχωρίςει τθν εταιρεία, με αποτζλεςμα να τθν εμπιςτεφονται και να 
ςυνεργάηονται μαηί τθσ κορυφαίεσ εταιρείεσ του κλάδου των τθλεπικοινωνιϊν, κακϊσ και 
γνωςτζσ αλυςίδεσ θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ειδϊν ςτθν Ελλάδα και τθν Κφπρο. 
 

H Teleunicom 



Τα Brands μασ 



Teleunicom Milestones 

Ίδρυςη τησ 
Eταιρείασ. 

1995 2009 

Η Teleunicom είναι ο 
επίςθμοσ και αποκλειςτικόσ 

αντιπρόςωποσ τθσ Sony 
Mobile ςτθν ελλθνικι και 

κυπριακι αγορά.  

2017 

Ιαν 2017: θ TeleUnicom αναλαμβάνει 
τθν διανομι των smartphones και 
αξεςουάρ τεχνολογίασ Huawei ςτο 
δίκτυο των πελατϊν τθσ ςτθν 
Κυπριακι αγορά.  
Απρ 2017: θ TeleUnicom αναλαμβάνει 
επίςθμα τθ διανομι των κορυφαίων 
smartphones, tablets & αξεςουάρ 
Huawei, ςτθν ελλθνικι αγορά. 

2012 

Η Teleunicom 
πιςτοποιείται κατά 

ISO 9001:2015 

2011 

Η Teleunicom 
κατατάςςεται ςτισ 

“Strongest Companies 
in Greece 2011” από 

τθν ICAP 



 

 

 

 

Α. Η ζδρα μασ βρίςκεται ςτην Ελλάδα 

Οι ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ ζκταςθσ 2.500m2 
περιλαμβάνουν: 

• Κτίριο γραφείων ςυνολικοφ εμβαδοφ 1.500m2 ςε δυο 
επίπεδα  

• Υπερςφγχρονεσ αποκικεσ 800 m2 

• Κζντρο διανομισ 
• Υπαίκριοσ διαμορφωμζνοσ χϊροσ εκδθλϊςεων 250 

ατόμων 
• 80 κζςεισ parking 
• 24ωρθ φφλαξθ  

B. Γραφεία ςτην Κφπρο 
• Κτίριο γραφείων ςυνολικοφ εμβαδοφ 120 m2  
• Αποκικεσ 350 m2 

• Κζντρο διανομισ 
• 24ωρθ φφλαξθ  

Οι Eγκαταςτάςεισ μασ 



Η φιλοςοφία μασ 



People Before Technology 

Είμαςτε 
πελατοκεντρικοί 

Πιςτεφουμε ςτην 
ακεραιότητα 

Είμαςτε αξιόπιςτοι Είμαςτε ςυνεπείσ 

Στην 
Teleunicom 

 Στθν Teleunicom, ενϊ θ κακθμερινότθτά μασ αφορά ςτθν τεχνολογία, 
πιςτεφουμε ότι μόνο οι άνκρωποι μποροφν, τελικά, να κάνουν τθ διαφορά. 
 

 Η αρχι μασ είναι να προςφζρουμε ςτουσ ςυνεργάτεσ μασ αξιοπιςτία, 
φιλικότθτα, αμεςότθτα και ευελιξία, με υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ. 

 
 



Οι Συνεργάτεσ μασ 





Οι Συνεργάτεσ μασ ςτην Κφπρο 



Στρατηγικοί ςτόχοι 



Επζκταςθ του δικτφου διανομισ προϊόντων κινθτισ ςε νζεσ 
Αλυςίδεσ Ηλεκτρονικϊν ειδϊν / Τεχνολογίασ κ.ά. 
Επζκταςθ του δικτφου διανομισ προϊόντων κινθτισ ςε νζεσ 
Αλυςίδεσ Ηλεκτρονικϊν ειδϊν / Τεχνολογίασ κ.ά. 

Παροχι υπθρεςιϊν διανομισ κορυφαίασ ποιότθτασ ςτουσ πελάτεσ 
μασ. 
Παροχι υπθρεςιϊν διανομισ κορυφαίασ ποιότθτασ ςτουσ πελάτεσ 
μασ. 

Να διακρικοφμε ωσ θ κορυφαία, θγζτιδα εταιρεία διανομισ 
προϊόντων τεχνολογίασ ςτθν Ελλάδα και τθν Κφπρο. 
Να διακρικοφμε ωσ θ κορυφαία, θγζτιδα εταιρεία διανομισ 
προϊόντων τεχνολογίασ ςτθν Ελλάδα και τθν Κφπρο. 

Γεωγραφικι εξάπλωςθ ςε νζεσ αναπτυςςόμενεσ αγορζσ εκτόσ 
Ελλάδασ και Κφπρου. 
Γεωγραφικι εξάπλωςθ ςε νζεσ αναπτυςςόμενεσ αγορζσ εκτόσ 
Ελλάδασ και Κφπρου. 

Ιςχυρι και κερδοφόρα ανάπτυξθ. Ιςχυρι και κερδοφόρα ανάπτυξθ. 

Στρατηγικοί Στόχοι 



Οφζλη Συνεργαςίασ 



Εικοςαετήσ εμπορική 
εμπειρία ςτην αγορά 
των τηλεπικοινωνιϊν. 

Ανταγωνιςτική 
τιμολόγηςη (+bonus/ 
τριμηνιαίοι ςτόχοι-

πλάνα). 

Ολοκληρωμζνεσ, 
υψηλήσ ποιότητασ 

υπηρεςίεσ διανομήσ & 
τεχνογνωςίασ. 

Ταχεία διανομή/ 
Διαχείριςη 

αποθεμάτων. 

Πελατοκεντρικό και 
ευζλικτο customer 

service. 

Πιςτοποιημζνο service. 

Καθημερινή & άμεςη 
επικοινωνία για θζματα 
Πωλήςεων & Marketing. 

Πιςτοποίηςη με ISO 
ELOT EN ISO 9001:2015 

Οφζλη ςυνεργαςίασ 



Οργανόγραμμα 



ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΔΜΠΟΡΙΚΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΠΩΛΗΔΙ 

ΠΩΛΗΔΙ 

MARKETING 
MANAGER 

MDM 

SERVICE ACCOUNT 
MANAGER IT SUPPORT 

SALES 
OPERATION/ 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

ΑΠΟΘΗΚΗ 

SUPPLY CHAIN/ 
OPERATIONS 

ΟΓΗΓΟΙ 

HEAD OF 
FINANCE 

FINANCIAL ADMIN 

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ 

HEAD 
ASSISTANT 

RECEPTIONIST 

ΠΡΟΔΓΡΟ 

QUALITY 
MANAGER 

Οργανόγραμμα 





Ευχαριςτοφμε! 


