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Κέντρο της ΝΑ Ευρώπης
Η Imperial Tobacco Hellas κατέχει 
ηγετικό ρόλο στη ΝΑ Ευρώπη. Με 
έδρα την Αθήνα και Ελληνική Διοί-
κηση, ο συνολικός αριθμός των χω-
ρών που ανήκουν στην αρμοδιότητά 
της φτάνει τις 13, με πιο σημαντι-
κές την Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγα-
ρία, Κύπρο και Σερβία. Η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται εδώ και 41 χρό-
νια στην Ελλάδα και απασχολεί 114 
εργαζόμενους. Στο ισχυρό χαρτο-
φυλάκιο μαρκών της ανήκουν τα 
τσιγάρα Davidoff, Slim Line, Maxim, 
Gauloises, John Player Special, West, 
R1, οι Καπνοί Golden Virgina & Drum, 
τα Χαρτιά και Φιλτράκια Rizla κα-
θώς και Προϊόντα Νέας Γενιάς που 
περιλαμβάνουν το myblu, το Νο1 
Ηλεκτρονικό Τσιγάρο στην κατηγο-
ρία του και των Συσκευών Θερμαι-
νόμενου Καπνού Pulze και τις Ρά-
βδους Θερμαινόμενου Καπνού iD, 
που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο 
του 2021 στην Ελληνική Αγορά. 
Η Imperial Tobacco Hellas είναι μέ-
λος της Imperial Brands, ενός δυνα-
μικού, διεθνούς οργανισμού κατα-
ναλωτικών προϊόντων που αποτελεί 
την 4η μεγαλύτερη εταιρεία καπνού 
στον κόσμο με παρουσία σε 120 
αγορές και 27.700 εργαζόμενους.

Όραμα
Δημιουργούμε μια ισχυρή επιχείρη-
ση που διεκδικεί, με τη δύναμη της 
υπευθυνότητας, του εστιασμού και 
της επιλογής.

«Κάτι Καλύτερο»
Η επιτυχία της Εταιρείας στηρίζεται 
στους Ανθρώπους της και στη διαρ-
κή αναζήτηση για «Κάτι Καλύτερο» 
για τους ίδιους, τους Συνεργάτες 
της, τους Καταναλωτές της και την 
Κοινωνία.
Οι Άνθρωποί της εξελίσσονται καθη-
μερινά μέσα σε μία ταχέως μεταβαλ-
λόμενη Βιομηχανία, λειτουργώντας 
με γνώμονα τις Αξίες της, επιδιώ-
κοντας 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 δεξιοτήτων 
μέσα από εκπαίδευση, εργαλεία 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 νέους 
Πτυχιούχους. 
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