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Ο Όμιλος Kristelcom Communications 



 Η TeleUnicom SA ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Kristelcom Communications. 
 

 Ο Όμιλος Εταιριών KRISTELCOM δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο μέσω των κατά 100% 
θυγατρικών εταιρειών TeleUnicom και Globalsat. Οι μέτοχοι του Ομίλου Kristelcom είναι η AVE και η BP 
Communications. 
 

 Η AVE αποτελεί εταιρεία συμφερόντων μετόχων του Ομίλου Βαρδινογιάννη και κατέχει ηγετική θέση στον 
κλάδο ψυχαγωγίας. Μέσω της συμφωνίας με τον όμιλο Kristelcom, η AVE εισέρχεται στον ταχύτατα 
εξελισσόμενο κλάδο της κινητής τηλεφωνίας και τεχνολογίας. 
 

 Οι TeleUnicom και Globalsat είναι εταιρείες – διανομείς προϊόντων τεχνολογίας, οικιακών μικροσυσκευών 
και αυτοματισμού γραφείου. Πιο συγκεκριμένα, δραστηριοποιούνται στη διανομή προϊόντων κινητής 
τηλεφωνίας και πληροφορικής, μικροσυσκευών, εικόνας και ήχου. 
 

 Οι εν λόγω εταιρείες συνεργάζονται, σε αρκετές περιπτώσεις κατ' αποκλειστικότητα, με τους 
μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων τεχνολογίας, των οποίων τα προϊόντα διαθέτουν στην ελληνική 
και κυπριακή αγορά και τους τελικούς καταναλωτές τους, μέσω του δικτύου συνεργατών τους. Ενδεικτικά 
brands που ο όμιλος KRISTELCOM αντιπροσωπεύει είναι: Samsung, Huawei, Sony, Lenovo, Celly, Sencor, 
Lamart, Yenkee, Fieldman, Sage κ.α 
 

 Ο Όμιλος επίσης δραστηριοποιείται και στο εμπόριο προϊόντων τεχνολογίας εκμεταλλευόμενος το δίκτυο 
συνεργασιών του στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική.  

 

Όμιλος Kristelcom Communications 



 Η TeleUnicom ιδρύθηκε το 1995 και από το ξεκίνημά της δραστηριοποιήθηκε στην διανομή 
προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.  
 

 To 2009 υπήρξε κομβική χρονιά για την TeleUnicom, καθώς η μακρόχρονη και επιτυχημένη 
συνεργασία της με τη Sony Mobile οδήγησε στη εδραίωση της σχέσης ανάμεσα στις δυο 
εταιρείες, με την TeleUnicom να αποτελεί τον επίσημο και αποκλειστικό αντιπρόσωπό της στην 
Ελληνική και Κυπριακή αγορά. 
 

 Τον Απρίλιο του 2017 η Teleunicom αναλαμβάνει την επίσημη και αποκλειστική διανομή των 
HUAWEI Smartphones, Tablets & Accessories, στην Ελληνική αγορά.  
 

 Επίσης αντιπροσωπεύει το brand HUAWEI και στην Κύπρο. 
 

 Η εικοσαετής εμπειρία της στην αγορά τηλεπικοινωνιών, η εμπορική και τεχνολογική εξειδίκευση 
των στελεχών της καθώς και το υψηλό επίπεδο υποστήριξης των συνεργατών της έχουν ξεχωρίσει 
την εταιρεία, με αποτέλεσμα να την εμπιστεύονται και να συνεργάζονται μαζί της κορυφαίες 
εταιρείες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, καθώς και γνωστές αλυσίδες ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
 

H TeleUnicom 



Tα Brands μας   



Ίδρυση της 
Eταιρείας. 

1995 2009 

Η TeleUnicom είναι ο 
επίσημος και αποκλειστικός 

αντιπρόσωπος της Sony 
Mobile στην ελληνική και 

κυπριακή αγορά.  

2017 

Ιαν 2017: η TeleUnicom αναλαμβάνει 
την διανομή των smartphones και 
αξεσουάρ τεχνολογίας Huawei στο 
δίκτυο των πελατών της στην 
Κυπριακή αγορά.  
Απρ 2017: η TeleUnicom αναλαμβάνει 
επίσημα τη διανομή των κορυφαίων 
smartphones, tablets & αξεσουάρ 
Huawei, στην ελληνική αγορά. 

2012 

Η TeleUnicom 
πιστοποιείται κατά 

ISO 9001:2015 

2011 

Η TeleUnicom 
κατατάσσεται στις 

“Strongest Companies 
in Greece 2011” από 

την ICAP 

TeleUnicom Milestones   



 

 

 

 

Α. Η έδρα μας βρίσκεται στην Ελλάδα 

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις έκτασης 2.500m2 
περιλαμβάνουν: 

• Κτίριο γραφείων συνολικού εμβαδού 1.500m2 σε δυο 
επίπεδα  

• Υπερσύγχρονες αποθήκες 800 m2 

• Κέντρο διανομής 
• Υπαίθριος διαμορφωμένος χώρος εκδηλώσεων 250 

ατόμων 
• 80 θέσεις parking 
• 24ωρη φύλαξη  

B. Γραφεία στην Κύπρο 
• Κτίριο γραφείων συνολικού εμβαδού 120 m2  
• Αποθήκες 350 m2 

• Κέντρο διανομής 
• 24ωρη φύλαξη  

Οι Εγκαταστάσεις μας   



Η Φιλοσοφία μας 



Είμαστε 
πελατοκεντρικοί 

Πιστεύουμε στην 
ακεραιότητα 

Είμαστε αξιόπιστοι Είμαστε συνεπείς 

Στην 
TeleUnicom 

 Στην TeleUnicom, ενώ η καθημερινότητά μας αφορά στην τεχνολογία, πιστεύουμε ότι μόνο οι 
άνθρωποι μπορούν, τελικά, να κάνουν τη διαφορά. 
 

 Η αρχή μας είναι να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας αξιοπιστία, φιλικότητα, αμεσότητα και 

ευελιξία, με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 

  People Before Technology 



Οι Συνεργάτες μας 



Οι Συνεργάτες μας στην Ελλάδα    



Οι Συνεργάτες μας στην Κύπρο   



Στρατηγικοί Στόχοι 



Επέκταση του δικτύου διανομής προϊόντων κινητής σε νέες 
Αλυσίδες Ηλεκτρονικών ειδών / Τεχνολογίας κ.ά. 

Παροχή υπηρεσιών διανομής κορυφαίας ποιότητας στους πελάτες 
μας. 

Να διακριθούμε ως η κορυφαία, ηγέτιδα εταιρεία διανομής 
προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

Γεωγραφική εξάπλωση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές εκτός 
Ελλάδας και Κύπρου. 

Ισχυρή και κερδοφόρα ανάπτυξη. 

Στρατηγικοί Στόχοι   



Οφέλη Συνεργασίας 



Εικοσαετής εμπορική 
εμπειρία στην αγορά 
των τηλεπικοινωνιών 

Ανταγωνιστική 
τιμολόγηση 

Ολοκληρωμένες, 
υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες διανομής & 
τεχνογνωσίας 

Ταχεία διανομή/ 
Διαχείριση αποθεμάτων 

Πελατοκεντρικό και 
ευέλικτο customer 

service 

Πιστοποιημένο service 

Καθημερινή & άμεση 
επικοινωνία για θέματα 
Πωλήσεων & Marketing 

Πιστοποίηση με ISO 
ELOT EN ISO 9001:2015 

Οφέλη Συνεργασίας   



WE ENERGY: Πιστοποιητικό Χρήσης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Αποκλειστικά από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας  

Πιστοποιητικό Πολιτικής Ποιότητας ISO 
9001:2015 

Πιστοποιήσεις   




