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PRAKTIKER HELLAS ΑΕ

Η εταιρεία μας
Είμαστε το Νo. 1 Ελληνικό Δί-
κτυο καταστημάτων DIY & Home 
Improvement, που εκπαιδεύει 
τους καταναλωτές στη φιλοσο-
φία «Φτιάξ’ το μόνος σου» (Do-it-
Yourself) από το 1991. Με μια πορεία 
περίπου 30 χρόνων, έχουμε εξελίξει 
το δίκτυό μας σε one-stop-shop για 
είδη σπιτιού και κήπου, προσφέρο-
ντας σε όλους τους πελάτες μας 
αγοραστικές εμπειρίες κορυφής. 
Με την ομάδα των 1.600 εργαζομέ-
νων μας, το ταχέως αναπτυσσόμενο 
e-shop, το εξειδικευμένο τμήμα b2b 
και το πανελλαδικό δίκτυο 16 κατα-
στημάτων μας, συνολικής έκτασης 
100.000 τ.μ., εργαζόμαστε καθη-
μερινά για να προσφέρουμε ολο-
κληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις 
με 50.000 προϊόντα σε περισσότε-
ρους από 6.000.000 πελάτες μας 
ετησίως. Από τον Απρίλιο του 2014, 
αποτελούμε μέλος του κορυφαίου 
καναδικού ομίλου Fairfax Financial 
Holdings Limited. 
Με σκοπό οι πελάτες μας να απο-
λαμβάνουν άριστη και προσωπο-
ποιημένη εξυπηρέτηση, θέτουμε ως 
προτεραιότητά μας τις ξεχωριστές 
τους ανάγκες και εξελισσόμαστε 
καθημερινά, αναβαθμίζοντας διαρ-
κώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
μας. Συνεχίζουμε τη δυναμική μας 
παρουσία και πορεία στην ελληνι-

κή αγορά, επιδιώκοντας τη συνεχή 
υποστήριξη των ανθρώπων μας, 
την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των 
πελατών μας, την οικονομική και 
κοινωνική μας συνεισφορά και την 
εδραίωσή μας ως εργοδότης πρώ-
της επιλογής.

Oι άνθρωποί μας
Κάθε εργαζόμενος αποτελεί έναν 
κρίκο στην αλυσίδα της εταιρείας, 
συμμετέχοντας στην επίτευξη του 
συνολικού αποτελέσματος. Στην 
Praktiker Hellas προσφέρουμε ένα 
περιβάλλον εργασίας που δίνει ευ-
καιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
σε όλους. Επενδύουμε συνεχώς 
στην εκπαίδευση των εργαζομένων 
μας, διαθέτουμε συστήματα αμοι-
βών που επιβραβεύουν την ομαδι-
κή επίτευξη στόχων και την ατομική 
εξέχουσα απόδοση, ενώ παράλληλα 
προσφέρουμε παροχές τόσο για 
τους ίδιους τους εργαζομένους μας 
όσο και για τις οικογένειές τους. 
Τέλος, ενισχύουμε το θετικό εργα-
σιακό κλίμα μέσα από πολλαπλές 
δράσεις στις οποίες συμμετέχουν 
οι εργαζόμενοί μας όπως αθλητικές 
δράσεις, εορτασμοί και εσωτερικές 
εκδηλώσεις, δράσεις team building 
με κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
πρόσημο, τουρνουά σκάκι-τάβλι, 
καθοδήγηση από ειδικούς για καλή 
σωματική και ψυχική υγεία κ.ά. 
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ΒΡΑΒΕΙΑ

• Best Workplaces Hellas 2018
• Best Workplaces Europe 

2018
• Superbrands 2018–2019
• Sales Excellence Awards 2019 

& 2020
• Peak Awards 2019 & 2020
• Social Media Awards 2019 & 

2020

https://gr.linkedin.com/company/praktiker-hellas
https://www.facebook.com/praktikerhellas/
https://www.youtube.com/channel/UC9661rcK9sUoTdzBxXKhJpQ
https://www.instagram.com/praktiker_hellas/?hl=el



