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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

Είμαστε ο Νo. 1 ελληνικός προορισμός για Home Improvement & DIY
και βρισκόμαστε στο πλευρό των
πελατών μας από το 1991. Με ομάδα 1.600 εργαζομένων, το ταχέως
αναπτυσσόμενο e-commerce μας,
εξειδικευμένο τμήμα b2b και πανελλαδικό δίκτυο 16 καταστημάτων,
συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ.,
προσφέρουμε 50.000 προϊόντα σε
περισσότερους από 6.000.000 πελάτες ετησίως.
Σκοπός μας είναι η άριστη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των
πελατών μας. Με επίκεντρο τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, έχουμε
ως προτεραιότητα τη συνεχή βελτίωσή μας και τη διαμόρφωση των
τάσεων της αγοράς, εξελίσσοντας
συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να προσφέρουμε ολοκληρωμένες ιδέες και λύσεις για
κάθε μικρή ή μεγάλη αλλαγή που
επιθυμούν να πραγματοποιούν στον
χώρο τους.
Με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για εμάς και
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τις επόμενες γενιές, αναπτύσσουμε προγράμματα εταιρικής
υπευθυνότητας με κοινωνικό και
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Φροντίζουμε για το περιβάλλον μας, τόσο
λειτουργώντας υπεύθυνα στο δικό
μας σπίτι, μέσα από δράσεις όπως
η παροχή σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η ανακύκλωση
ηλεκτρικών συσκευών και πολλές
άλλες, όσο και με πρωτοβουλίες
υποστήριξης με τις οποίες παίρνουμε θέση καθημερινά σε κοινωνικές
ανάγκες, με τη φροντίδα δημόσιων
και κοινωνικών δομών πανελλαδικά.
Οι άνθρωποί μας αποτελούν την
κινητήριο δύναμή μας για να εξελισσόμαστε διαρκώς, σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας μας. Επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευση της
ομάδας μας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη στρατηγικό, επενδυτικό πλάνο εφαρμογής της σύγχρονης ταυτότητάς μας σε όλο τον οργανισμό,
με αναβάθμιση των συστημάτων
μας και ανακαίνιση των καταστημάτων μας, καθώς και πλάνο επέκτασης με νέα καταστήματα.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

