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Η Halcor πραγματοποίησε την ετήσια συνάντηση πωλήσεων, της οποίας σκοπός ήταν να 
επικοινωνηθούν οι επιδόσεις της εταιρείας όσον αφορά τη παραγωγή, τα οικονομικά 
αποτελέσματα, την επίτευξη εμπορικών στόχων και την παροχή ειδικής κατάρτισης σε 
θέματα όπως οι εφαρμογές μεθόδων υγείας και ασφάλειας στο χώρο της παραγωγής, τα 
προγράμματος τεχνολογίας και καινοτομίας, η ανάλυση του ανταγωνισμού, η διαδικασία 
αξιολόγησης πελατών, η ενημέρωση περί των α’ υλών και η ενημέρωση σχετικά με αφρώδη 
υλικά μόνωσης. 

 

Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους και έγινε  
ενημέρωση των στόχων του προϋπολογισμού και του πλάνου πωλήσεων για το τρέχον έτος. 

 

Με την παρουσία και τις θέσεις που ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση, τα στελέχη μας 
παρουσίασαν βασικά θέματα που επιλέχθηκαν για την Ετήσια Συνάντηση Πωλήσεων αυτής 
της χρονιάς. Μετά από κάθε παρουσίαση ακολούθησαν ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ 
των συμμετεχόντων, ως παρακάτω:   

Οικονομικά (Σ. Κοκκόλης, Διοικητικός Οικονομικός Διευθυντής ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.) 

Παραγωγή (Α. Καϊμενόπουλος, Διευθυντής εργοστασίου Σωληνουργίου ΧΑΛΚΟΡ) 

Technology & Innovation (Γ. Μαυραγάνης, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού) 

Ανάλυση Ανταγωνισμού (Α. Κομπότης, Ελεγκτής Οικονομικών Πληροφοριών) 

Α Ύλες Χυτηρίου (Ν. Μαρινάκης Διευθυντής Χυτηρίου ΧΑΛΚΟΡ) 

Ανάλυση αφρωδών υλικών μόνωσης (Γ.Σερέτης, Υπεύθυνος Παραγωγής Αφρώδους 
Μόνωσης) 

Πωλήσεις (Β. Βοντίτσος Sales Manager, Γ.Χηνόπουλος Deputy Marketing Officer) 

 

Άλλη μία άρτια οργανωμένη εκδήλωση και συνάμα εξαιρετικός τρόπος δημιουργίας 
ισχυρότερων δεσμών μεταξύ συναδέλφων, που πραγματοποιήθηκε προς όφελος της 
εταιρίας και των στελεχών της. 



 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Halcor 

 

Η Halcor αποτελεί τον κλάδο σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor Α.Ε., μια σύγχρονη 
βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού και 
κραμάτων χαλκού και κατέχει σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά. 
Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Halcor προσφέρει καινοτόμες λύσεις, προστιθέμενης 
αξίας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της στους τομείς της 
ύδρευσης - θέρμανσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιομηχανίας και της 
αρχιτεκτονικής μεταξύ άλλων. 


