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IMPERIAL TOBACCO HELLAS

Κέντρο της ΝΑ Ευρώπης
Η Imperial Tobacco Hellas έχει για 
περισσότερα από 20 χρόνια Ελλη-
νική Διοικητική Ομάδα. Η Αθήνα 
αποτελεί το κέντρο των δραστηρι-
οτήτων της Eταιρείας στη ΝΑ Ευ-
ρώπη, με την ευθύνη 9 χωρών, με-
ταξύ των οποίων είναι η Ιταλία, η 
Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, 
η Μάλτα, το Ισραήλ και βέβαια η 
Ελλάδα. Είναι μέλος του Ομίλου της 
Imperial Brands, μιας δυναμικής, Δι-
εθνούς Εταιρείας Καταναλωτικών 
Προϊόντων, με παρουσία σε 120 
αγορές και 27.500 εργαζόμενους, 
που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο 
της αναγνωρισμένες μάρκες όπως 
τα Davidoff, JPS, West, Gauloises, 
Slim Line, Golden Virginia, Drum, 
Van Nelle, Rizla και το Ηλεκτρονικό 
Τσιγάρο myblu, ένα προϊόν Νέας 
Γενιάς που κυκλοφόρησε πριν από 
ενάμιση χρόνο με μεγάλη επιτυχία 
στην Ελλάδα.

Πρώτα οι Άνθρωποι
Η Ιmperial Tobacco Hellas παραμέ-
νει σταθερά δίπλα στους Ανθρώ-
πους της έχοντας διαμορφώσει ένα 
ισχυρό πλαίσιο στήριξης για το 2021, 
με στόχο να προσφέρει σιγουριά 
στις συνθήκες αβεβαιότητας που 
επικρατούν λόγω της πανδημίας. 

Το πλαίσιο στήριξης βασίζεται σε 3 
Πυλώνες:
1.  Προστασία των θέσεων εργασίας
2.  Διατήρηση των μισθών και των 

παροχών
3.  Συνέχιση του θεσμού του Βοnus

«Κάτι Καλύτερο»
Η επιτυχία της Εταιρείας στηρίζε-
ται στους Ανθρώπους της και στη 
διαρκή αναζήτηση για «Κάτι Καλύ-
τερο» για τους ίδιους, τους Συνερ-
γάτες της, τους Καταναλωτές της 
και την Κοινωνία.
Οι Άνθρωποί της εξελίσσονται κα-
θημερινά μέσα σε μία ταχέως με-
ταβαλλόμενη Βιομηχανία, λειτουρ-
γώντας με γνώμονα τις Αξίες της, 
επιδιώκοντας τη συνεχή ανάπτυξη 
και την επίτευξη των στόχων της. 
Επενδύει στη συστηματική επικοι-
νωνία, ακούει και αξιοποιεί τις σκέ-
ψεις, τους προβληματισμούς και τις 
προτάσεις των Ανθρώπων της, ενώ 
υποστηρίζει την απόκτηση γνώσεων 
και την καλλιέργεια νέων δεξιοτή-
των μέσα από εκπαίδευση, εργα-
λεία και εμπλουτισμούς ρόλων.
Πιστεύει στη νέα γενιά και την αξία 
που μπορεί να προσφέρει, για 
αυτό και τα τελευταία χρόνια έχει 
εμπλουτίσει την Ομάδα της με νέ-
ους Πτυχιούχους.
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