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Είμαστε ο  Νo. 1 ελληνικός προορι-
σμός για Home Improvement & DIY 
και βρισκόμαστε στο πλευρό των 
πελατών μας από το 1991. Με ομά-
δα 1.600 εργαζομένων, το ταχέως 
αναπτυσσόμενο e-commerce μας, 
εξειδικευμένο τμήμα b2b και πα-
νελλαδικό δίκτυο 16 καταστημάτων, 
συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ., 
προσφέρουμε 50.000 προϊόντα σε 
περισσότερους από 6.000.000 πε-
λάτες ετησίως.

Σκοπός μας είναι η άριστη και προ-
σωποποιημένη εξυπηρέτηση των 
πελατών μας. Με επίκεντρο τις ανά-
γκες και τις επιθυμίες τους, έχουμε 
ως προτεραιότητα τη συνεχή βελ-
τίωσή μας και τη διαμόρφωση των 
τάσεων της αγοράς, εξελίσσοντας 
συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρε-
σίες μας για να προσφέρουμε ολο-
κληρωμένες ιδέες και λύσεις για 
κάθε μικρή ή μεγάλη αλλαγή που 
επιθυμούν να πραγματοποιούν στον 
χώρο τους.

Με στόχο τη δημιουργία ενός κα-
λύτερου κόσμου για εμάς και  

τις επόμενες γενιές, αναπτύσ-
σουμε  προγράμματα εταιρικής 
υπευθυνότητας  με κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Φροντί-
ζουμε για το περιβάλλον μας, τόσο 
λειτουργώντας υπεύθυνα στο δικό 
μας σπίτι, μέσα από δράσεις όπως 
η παροχή σταθμών φόρτισης ηλε-
κτρικών οχημάτων, η ανακύκλωση 
ηλεκτρικών συσκευών και πολλές 
άλλες, όσο και με πρωτοβουλίες 
υποστήριξης με τις οποίες παίρνου-
με θέση καθημερινά σε κοινωνικές 
ανάγκες, με τη φροντίδα δημόσιων 
και κοινωνικών δομών πανελλαδικά.

Οι άνθρωποί μας αποτελούν την 
κινητήριο δύναμή μας για να εξε-
λισσόμαστε διαρκώς,  σε κάθε επί-
πεδο της λειτουργίας μας. Επενδύ-
ουμε συνεχώς στην εκπαίδευση της 
ομάδας μας, ενώ βρίσκεται σε εξέ-
λιξη στρατηγικό, επενδυτικό πλά-
νο εφαρμογής της σύγχρονης ταυ-
τότητάς μας σε όλο τον οργανισμό, 
με αναβάθμιση των συστημάτων 
μας και ανακαίνιση των καταστημά-
των μας, καθώς και πλάνο επέκτα-
σης με νέα καταστήματα.
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ΒΡΑΒΕΙΑ

 «Social Media Awards» 
2019, 2020 και 2021

 Superbrands Greece 
2018-2019 και 2021-2022

 PEAK Performance 
Marketing Awards 2019

 Diamonds of the Greek 
Economy 2019 και 2020

 Shopper Marketing Awards 2019
 Treasures of Greek Tourism 2019

 E-volution Awards 2022
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https://www.facebook.com/praktikerhellas
https://www.linkedin.com/company/praktiker-hellas/
https://www.instagram.com/praktiker_hellas/
https://www.youtube.com/praktikerhellasofficial
https://gr.pinterest.com/PraktikerHellas/_created/
https://www.praktiker.gr/
https://www.praktiker.gr/Careers



