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Αγαπητοί εργαζόμενοι και αγαπητοί συ -

νερ γάτες του ομίλου ALFA WOOD.

Εάν σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρί-

σης η προσπάθεια επιβίωσης και ταυτόχρο-

νης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις διαφορε-

τικών κατηγοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών

διεθνώς, ήταν ένα σταυρόλεξο, τότε μόνο

δυνατοί λύτες θα είχαν ελπίδα ε πί λυσης. 

Η οικονομική κρίση που διανύουμε αυτή

την χρονική περίοδο είναι από τις πιο ισχυρές

που έχει ζήσει η παγκόσμια ιστορία. Εί ναι

όμως κοινό μυστικό ότι στην Ελλάδα οι επι-

χειρήσεις και οι καταναλωτές δεν έχουν πλη-

γεί στον ίδιο βαθμό. Πολλοί είναι αυτοί που

υποστηρίζουν ότι η ανασφάλεια είναι αυ τή

που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την

δημιουργία προϋποθέσεων οικονομικής

κρίσης στην Ελλάδα. 

Ωστόσο το ποιοι θα επιβιώσουν, φαίνεται

πως εξαρτάται περισσότερο από παράγον-

τες όπως επίδειξη ψυχραιμίας αλλά και έ μπ -

ρακτη απόδειξη σωστής προετοιμασίας. Δι -

ότι σαφέστατα μια ύφεση πέρα α πό τις αρ -

νητικές συνέπειες που προκαλεί δημιουργεί

ευκαιρίες και αποτελεί έναν τρόπο για να

ανοίξει μια επιχείρηση νέες «πόρτες». 

Η οπισθοχώρηση και η αδράνεια είναι οι

χει ρότεροι σύμβουλοι. Έτσι ενώ κάποιες ε -

πι χειρήσεις έχουν επιλέξει να προχωρή-

σουν σε περικοπές κονδυλίων εμείς από

την πλευρά μας έχουμε επιλέξει να μην

προ   βούμε σε περικοπές στην καινοτομία

αλ  λά και στις επενδύσεις.

Στην ALFA WOOD αποδεικνύουμε το πα -

ραπάνω τόσο με την συνεχή ανάπτυξη νέ ων

προϊόντων, με την επίδειξη εξωστρέφειας

προς νέες αγορές, με σημαντικές ε πεν δύσεις

σε μηχανολογικό εξοπλισμό αλ λά και με ε -

ξα γορές. Τέτοιες ενέργειες ισχυροποιούν τη

θέση του ομίλου, ενισχύουν την Ελληνική

οι κονομία και δημιουργούν ση μαντικές

προοπτικές εξέλιξης ιδίως μετά την έξοδο

α πό την κρίση.

Αυτές είναι οι τακτικές με τις οποίες αγωνιζό-

μαστε, σχεδιάζουμε την στρατηγική ανάπτυ-

ξής μας αλλά και η δράση μας στα πλαίσια

συνεχούς ενίσχυσης του αισθήματος ε -

μπιστοσύνης τόσο από τους εργαζόμενους ό -

σο και από τους συνεργάτες/ πελάτες μας.

Με εκτίμηση,

Αδαμόπουλος Αντώνιος 

Οι επενδύσεις δημιουργούν νέα δεδομένα!
Είναι βέβαιο ότι η υπάρχουσα οι κονομική κρί ση προκαλεί α να στά -

τωση και α βε βαι ό τη τα στην αγορά, αυτό ωστόσο δεν ση μαίνει πως,

ακόμα και σε τέ τοι ες περιόδους, δεν υ πάρ χουν ευ και ρίες ανάπτυξης

και πρόσθετα ο  φέ λη. 

Ας μην ξεχνάμε ότι η εκμετάλλευση των ευ καιριών που γεννιούνται

σε περιόδους κρίσης είναι αυτή που εκ νέου οδηγεί στην ανάκαμψη.

Πολλές φορές οι περίοδοι κρίσης λειτουργούν σαν ένα κριτήριο που

θέτει νέα δεδομένα για ανάπτυξη και κερδοφορία.

Η ατολμία, η στασιμότητα και η αναμονή δεν υφίστανται στο λεξιλό-

γιο της ALFA WOOD. Γι’ αυτό το λόγο άλ λωστε τα τελευταία δύο χρό-

νια ο ό μιλος έχει επι-

δείξει ιδιάιτερη κινη-

τικότητα σε επενδυτι-

κό επίπεδο. Υπενθυ-

μίζω την εξαγορά της

ΠΙΝΔΟΣ και συνεχί ζω

με την εξαγορά της

MANTEL, την επένδυ-

ση σε WOOD PELLETS

στο Νευροκόπι και

έπεται συνέχεια.

Η καινοτομία προϊόντων δείχνει την έξοδο από την κρίση!
Στην ALFA WOOD θεωρούμε την καινοτομία βασική μεταβλητή της

ανάπτυξης μας γι’ αυτό το λόγο ούτε την περικόπτουμε ούτε και μπαί-

νουμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της. Από το 2008 η ALFA

WOOD έχει καινοτομήσει σε πολλά επίπεδα παρέχοντας λύσεις στους

πελάτες της αλλά και εμπνέοντας τους. Επιγραμματικά αναφέρω τη

σειρά διακοσμητικών μελαμινων ALFA DECO, την μοναδική καινοτο-

μία της καμπάνιας ALFA ONE που παρέχει την δυνατότητα ενός ενι-

αίου χρωματολογίου σε μια ενιαία γκάμα προϊόντων, τη σειρά ALFA

SUPER GLOSS που προτείνεται σε πιο exclusive κατασκευές αλλά και

την συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη του χρωματολογίου σε μελαμίνες

και πορτάκια. Επίσης την μοναδικότητα παραγωγής MDF στην Ελλάδα

με τα προϊόντα ALFA

MDF και ALFA MDF LAC

και την ολοκληρωμένη

σειρά la minate πατωμά-

των ALFA FLOORING.      

Επιστολή κου Αδαμόπουλου Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο κος Αγοραστός Στέλιος, Αναπληρωτής Διευ-

θύνων Σύμβουλος και Διευθυντής εργοστασίων

του Ομίλου ALFA WOOD 

Ο κος Γρηγοριάδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής

Γενικός Διευθυντής  του Ομίλου ALFA WOOD 



Η Alfa Wood στα πλαίσια του στόχου  της
για καλύτερη εξυπηρέτησή των συνεργατών
της, αλλά και της επιθυμίας της για παροχή
ολοκληρωμένων λύσεων σε κάθε αίτημα
αυτών, προχώρησε σε μια σειρά σημαντικών
πρωτοβουλιών. 
Συγκεκριμένα, για το σόκορο στα πορτάκια
Post Forming και Soft Forming αλλά και για
τις μελαμίνες προμηθεύτηκε και επομένως
θα χρησιμοποιούνται στο εξής  χρώματα
της επιφάνειας ABS αντί PVC. 
Οι ταινίες ABS αφορούν στους κωδικούς
μελαμίνης: 802, 118, 027-018, 902, 224,
201, 088, 034, 701, 901. Η επιφάνεια των
περισσοτέρων ABS είναι σαγρέ εκτός από
τους κωδικούς 902 και 901 (και προσεχώς
το 802 και 701)  των οποίων η  επιφάνεια
είναι microline. 
Αξίζει να σημειωθεί πως το ABS είναι καλύ-
τερης ποιότητας σε σχέση με το PVC αλλά
και επιπρόσθετα χαρακτηρίζεται από ιδιότητες
που είναι φιλικές  προς το περιβάλλον. Οι
διαστάσεις του είναι: 22/0,45, 28/0,45, 22/2,
28/2 (πλάτος mm /πάχος mm). 

Το έτος 2002 ιδρύθηκε η ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕΒΕ σαν αποτέλεσμα κοινο-
πραξίας ανάμεσα στην ALFA WOOD και
στα αδέρφια Χρυσοστόμου οι οποίοι ήδη
διατηρούσαν ξυλουργείο κατασκευής επί-
πλων και κουφωμάτων καθώς και τμήμα
παντογράφου εξυπηρέτησης πελατών από
το 1989. Το συγκεκριμένο ξυλουργείο λει-
τούργησε για πρώτη φορά το 1960 από
τον πατέρα Χρυσοστόμου ενώ στη συνέ-
χεια ανέλαβαν τα τέσσερα αδέρφια Χρυ-
σοστόμου. 
Η ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕΒΕ αποτελεί
σήμερα μια βιομηχανική εταιρεία κατεργα-
σίας και επεξεργασίας ξύλου. Πιο συγκε-
κριμένα, η εταιρεία ασχολείται με την
παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ειδών
ξυλείας, πρωτογενούς αλλά και δευτερογε-
νούς τομέα. 
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Δήμο
Ανατολής των Ιωαννίνων, στο 5Ο χλμ ε.ο.

Ιωαννίνων-Αθηνών. Είναι εγκατεστημένη
σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής έκτασης
7000 τμ και απασχολεί 17 εργαζόμενους.

Οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποι-
ούνται για την παραγωγή των προϊόντων
είναι φύλλα γυμνού MDF, φύλλα επενδυμέ-
νου MDF, αποχρώσεις ξύλου, φύλλα μελα-
μίνης, κορνίζες ξύλου, κάσες πορτών, πορ-
τάκια κουζίνας, πάγκοι κουζίνας. Επιπρό-
σθετα η εταιρία εμπορεύεται είδη κιγκαλε-
ρίας και επιπλοποιίας. Πριν το τέλος του
2009 προβλέπεται να λειτουργήσει έκθεση
μοντέρνων και κλασσικών επίπλων.
Η εταιρεία διοικείται από 7μελές διοικητικό
συμβούλιο και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον κ. Χρυσοστόμου Ευθύμιο, πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο.
Η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην
Ηγουμενίτσα, στη Νέα Σελεύκεια, έκτασης
300 τ.μ. όπου και υπάρχει μεγάλη γκάμα
ειδών επιπλοποιίας και βιομηχανικών ειδών. 
Η ALFA WOOD και η ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙ-
ΡΟΥ εδώ και 3 μήνες λειτουργούν  εταιρεία
στην Άρτα σε κτίριο 1500 τ.μ. εκτάσεως
12,5 στρεμμάτων. Ο χώρος είναι ιδιόκτητος
και η επωνυμία της ART WOOD ΗΠΕΙΡΟΥ. 
Μετά από μια τόσο επιτυχημένη κοινοπρα-
ξία φυσικό είναι ο όμιλος ALFA WOOD να
ευελπιστεί σε ανάλογες συνέργειες με αξιό-
λογους και έμπειρους συνεργάτες, στο
άμεσο μέλλον. 

Πρόσφατα λειτούργησαν τα νέα γραφεία
της ALFA WOOD στη Βιομηχανική Περιο-
χή της Λάρισας, έκτασης 300τμ. Ο νέος
αυτός χώρος πρόκειται να στεγάσει τα
τμήματα πωλήσεων, εξαγωγών και διακί-
νησης των προϊόντων. 
Μέσα από μια τέτοια επένδυση ο όμιλος
στοχεύει στην συνεχή αύξηση της αποτε-
λεσματικότητας των εργαζομένων επι-
τυγχάνοντας βελτίωση όσον αφορά την
μεταξύ τους επικοινωνία. Επίσης στον
όμιλο θεωρείται δε δομένη η επίτευξη
αύξησης της δημιουργικότητας και παρα-
γωγικότητας των εργαζομένων σαν απο-
τέλεσμα ενός όμορφα σχεδιασμένου και
υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.
Σύντομα στον τελευταίο όροφο του κτιρί-
ου θα λειτουργήσει νέος εκθεσιακός χώ -
ρος (ALFA WOOD SHOWROOM) όπου
τό σο οι επισκέπτες όσο και οι συνεργάτες
(αρ χιτέκτονες, κατασκευαστές, πολιτικοί
μηχανικοί, διακοσμητές κλπ) του ομίλου
θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν
σε ένα ειδικά σχεδιασμένο showroom
όπου θα παρουσιάζονται τελικά προϊόν-
τα επίπλου και επίπλου κουζίνας εξολο-
κλήρου κατασκευασμένα από την ευρεία
γκάμα των προϊόντων της ALFA WOOD.
Επιπρόσθετα θα παρουσιάζεται ό, τι νεό-
τερο έχει λανσάρει η εταιρεία το τελευ-
ταίο διάστημα.  

Ο Όμιλος ALFA WOOD παρουσιάζει την Ξυλοτεχνική Ηπείρου

Νέες διοικητικές
εγκαταστάσεις στην
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
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Νέα χρώματα επιφάνειας ABS

Νέα χρώματα μελαμινών με εφαρμογές σε πορτάκια

Στον όμιλο ALFA WOOD ανήκει πλέον η
εταιρία ΜΑΝΤΕΛ ΠΡΟΦΙΛ η 1η βιομηχανία
η οποία καθιέρωσε το επενδεδυμένο προ-
φίλ στον ελληνικό χώρο. 
Η ALFA WOOD στην προσπάθειά της να είναι
κοντά στις ανάγκες της αγοράς αλλά και να
μπορεί να παράγει πλέον ειδικές κατασκευές,
ότι η αγορά ζητάει, συνεργάστηκε με την
εταιρία ΜΑΝΤΕΛ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΑΣ.
Φιλοσοφία και των δύο επιχειρήσεων εί-
ναι ότι η απάντηση στις δυσκολίες που
προκαλεί η διεθνής κρίση, θα πρέπει να
είναι η ανάπτυξη και οι επενδύσεις οι
οποίες θα έχουν σαν αποτέλεσμα την πα-
ροχή ποιοτικών αλλά και καινοτόμων προ-
ϊόντων.
Η ΜΑΝΤΕΛ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΑΣ είναι η πρώτη
βιομηχανία η οποία καθιέρωσε το επεν-
δεδυμένο προφίλ στον ελληνικό χώρο. Οι
έμπειροι τεχνικοί της ΜΑΝΤΕΛ ΠΡΟΦΙΛ

στον χώρο παραγωγής της ALFA WOOD
εγγυώνται την διατήρηση της υψηλής ποι-
ότητας, της έγκαιρης παράδοσης και της
άψογης εξυπηρέτησης. 
Η συνεργασία της ALFA WOOD και της
ΜΑΝΤΕΛ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ μόνο θε-
τικές απόρροιες θα έχει για τον κλάδο ξύ-
λου-επίπλου αφού από τη μια, η ισχυρή
θέση που κατέχει ο όμιλος ALFA WOOD
και από την άλλη η 30χρονη τεχνογνωσία
της ΜΑΝΤΕΛ ΠΡΟΦΙΛ στα επενδεδυμένα
προφίλ, δημιουργούν μια δυναμική συ-
νεργία που θα οδηγήσει στην δημιουργική
και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών
και των ζητουμένων των επιχειρήσεων του
κλάδου. Η επενδυτική δραστηριότητα του
ομίλου θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό
στα πλαίσια της αναπτυξιακής του πορείας.

Η ΜΑΝΤΕΛ εντάσσεται στην ομπρέλα
του Ομίλου ALFA WOOD

Έβενος Ανοιχτός 1701 Microline 1302

Έβενος Σκούρος1601 Matrix 1402

Παλίσανδρος 1501

5 νέα χρώματα προστέθηκαν πρόσφατα
στο χρωματολόγιο των μελαμινών – Alfa
Melamines, με απώτερο σκοπό την ικανο-
ποίηση και των πιο απαιτητικών κατανα-
λωτών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για πέντε
πρωτοποριακά χρώματα όπως Δρυς Κόκ-
κινο – Microline (1302) , Δρυς Γκρι σκούρο
οριζόντιο – Matrix (1402), Παλίσανδρος
(1501), Έβενος Σκούρος (1601), Έβενος
Ανοιχτός (1701) σε μορφή σαγρέ. Οι μελα-
μίνες διατίθενται σε διάσταση 366x183 και
είναι ιδανικές τόσο για κατασκευή κουζί-
νας, ντουλάπας όσο και για οικιακά έπιπλα. 
Επίσης τα παραπάνω χρώματα πλέον  πα-
ράγονται και σε πορτάκια Direct Post Form-
ing μορφής R5 . 
Οι κωδικοί των νέων χρωμάτων στα πορ-
τάκια είναι : DPF . κωδ. 862 matrix - δρυς
γκρι σκούρο οριζόντιο , DPF . κωδ. 861
macroline - δρυς κόκκινο , DPF . κωδ. 860
σαγρέ - Παλίσανδρος , DPF . κωδ. 863 σαγρέ
- Έβενος σκούρος , DPF . κωδ. 859 σαγρέ -
Έβενος ανοιχτός.



Η εταιρεία Alfa Wood πρόσφατα, ξεκίνησε
την παραγωγή νέων προϊόντων με την
ονομασία Alfa Super Gloss. Πρόκειται, για
γυαλιστερά φύλλα (ABS) ενός χιλιοστού,

τα οποία θα διατίθενται σε 8 χρώματα
(λευκό, μπεζ, μεταλλικό, cappuccino, πορ-
τοκαλί, κόκκινο, μπορντό, μαύρο) με προ-
στατευτικό φιλμ και η επιφάνεια τους θα
είναι λεία γυαλιστερή. Το εσωτερικό θα
αποτελείται από MDF 16 χιλιοστών και η
κατωφάνεια τους θα είναι HPL ενός χιλιο-
στού, σε σαγρέ αντίστοιχου χρώματος της
επιφάνειας ABS. Το νέο αυτό προϊόν είναι
ιδανικό για έπιπλα κουζίνας και η διάστα-
σή τους είναι 280 x 122 x 18.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελα-
τών του Ομίλου, ώστε να υπάρξει ολοκλη-
ρωμένη λύση, η Alfa Wood έχει επιλέξει
τα καλύτερα χρώματα μελαμίνης και προ-
μηθεύτηκε για το σόκορο στα πορτάκια
Post Forming, Soft Forming και αλλά και
στις μελαμίνες αντίστοιχα χρώματα της
επιφάνειας ABS αντί PVC, σε σαγρέ επιφά-
νεια. Το ABS είναι καλύτερης ποιότητας
από το PVC, καθώς επίσης, φιλικό προς το
περιβάλλον. Οι διαστάσεις είναι (πλάτος

mm /πάχος mm): 22/0,45,  28/0,45, 22/2,
28/2. Οι ταινίες ABS θα αφορούν τους
κωδικούς μελαμίνης: 802, 118, 027-018,
902, 224, 201, 088, 034, 701, 901.

Στο εκθεσιακό κέντρο επίπλου ALFA WOOD ΕΠΙΠΛΟ, σε ένα νέο ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο εκτίθενται υψηλής αισθητικής και σύγχρονου design φωτιστικά,
όπου  ταιριάζουν απόλυτα  σε  κάθε γούστο και περίσταση. 
Επίσης , οι  διακοσμητές της ALFA WOOD ΕΠΙΠΛΟ θα σας βοηθήσουν να επι-
λέξετε τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο αλλά και την δική σας προ-
σωπικότητα.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μετατρέψετε το χώρο σας σε ένα χώρο με άψογο
στυλ  και design κλέβοντας την παράσταση!
Επισκεφθείτε την ALFA WOOD ΕΠΙΠΛΟ.
You will light this! 
Περισσότερες πληροφορίες: (10οχλμ Λά ρισας-Κοζάνης , τηλ.: 2410 561262).

Η συνεχής έρευνα  στα πλαίσια ανάπτυξης νέων και-
νοτόμων προϊόντων έφερε για μία ακόμη φορά απο-
τέλεσμα.
Η ΑLFA WOOD λανσάρει στην αγορά το νέο προϊόν
ALFA WAVE, το οποίο ανήκει στις κατηγορίες των
επενδεδυμένων προφίλ με καπλαμά (ΑLFA MDF
coated) καθώς και στη κατηγορία κορνίζα-κάσα
(ALFA Profiles). Aυτό το καινοτόμο προϊόν στοχεύει
να εμπνεύσει σχεδιαστές και κατασκευαστές στην πα-
ραγωγή ιδιαίτερων σχεδιαστικά και κατασκευαστικά
προϊόντων όπως: τραπεζάκια, συνθέσεις, έπιπλα κου-
ζίνας, ντουλάπες πόρτες, κρεββατοκάμαρες κ.α.
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I light this! Η ALFA WOOD ΕΠΙΠΛΟ 
ανανεώνει τα προϊόντα της…

ALFA WAVE: 
Νέα επενδεδυμένα προφίλ 
με ανάγλυφη επιφάνεια

Nέα προϊόντα από την ALFA WOOD - ALFA SUPER GLOSS

Σε ειδική έκδοση της εφημερίδας “Κέρδος” δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009, τα αποτελέσματα των εταιριών ALFA
WOOD AΕΒΕ και ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ ΑΕΒΕ που αφορούν στο οικονομικό έτος 2008. Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα ο όμιλος
ALFA WOOD κατέχει την πρωτιά στην κατηγορία «βιομηχανίες ξύλου».

Πρωτιά σε κερδοφορία κατέχει ο όμιλος ALFA WOOD, βάσει
δημοσίευσης σε ειδική έκδοση της εφημερίδας ΚΕΡΔΟΣ

A/A A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΙΤDA ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΙΤ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2008 2007 ΦΟΡΩΝ 2008 ΦΟΡΩΝ 2007 % % % ΚΕΡΔΟΣ %

(χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)

1 1 ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ ΑΕΒΕ 2.597 3.885 -33 5.230 -26 3.864 -25 2.204 -10
2 2 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΕΒΕ 2.396 3.210 -25 3.671 -18 2.761 -23 1.803 -19
3 5 ALFA WOOD ΑΕΒΕ 2.131 1.278 67 4.273 -32 3.028 -1 2.055 44
4 3 ΜΠΑΛΚΩ ΑΒΕΕ 1.960 2.590 -24 2.653 -18 1.787 -21 1.540 -26
5 50 ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ 918 -4.639 - 6.601 -30 4.075 -41 478 -
6 4 MADEIRA AE 843 1.480 -43 832 -47 709 -49 550 -50
7 13 ΣΙΝΟΣ Σ. ΑΕ 561 452 24 778 -6 395 -19 426 7
8 11 ΦΙΛΟΞΥΛ ΑΕ 495 514 -4 2.212 18 1.893 25 371 -4
9 19 ΕΤΡΟΞΥΛ ΑΕ 377 248 52 870 66 713 82 276 790

10 12 ΚΟΝΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 312 482 -35 744 -16 548 -24 222 -36

Βιομηχανίες Ξύλου

Ένα ζητούμενο, μια ενιαία λύση

Ο Όμιλος Alfa Wood, σας παρουσιάζει μια
μοναδική καινοτομία για τα ελληνικά δεδο-
μένα. Το Alfa One απο τελεί μια καμπάνια
που απευθύνεται σε κατασκευαστές κουζίνας
(και όχι μόνο) και αποτελεί ολοκληρωμένη
λύση, κα θώς εξασφαλίζει μια ενιαία γκάμα
προϊόντων και ένα ενιαίο χρωματολόγιο και
όλα αυτά σε άριστο τελικό αποτέλεσμα.
Τα προϊόντα είναι πορτάκια κουζίνας (Alfa
Cabinet Doors), μελαμίνες (Alfa Melamines),
κορνίζες κάσες (Alfa Profiles), λακαριστό
MDF (Alfa MDF Lac) και ταινίες περιθωρίου.
Τα χρώματα που διατίθενται στο ενιαίο χρω-
ματολόγιο είναι: 018, 027, 034, 088, 118,
201, 224, 802 και 902.
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Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί έναν από τους σημαντικό-
τερους συνδετικούς κρίκους του κοινωνικού εθελοντισμού
και  δεν είναι μια   απλή  φιλανθρωπία, αλλά μια έμπρακτη
έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης. Εδώ και αρκετά χρόνια ο
Όμιλος ALFA WOOD διοργανώνει ημέρες Αιμοδοσίας , θέλον-
τας να προσφέρει με τη σειρά του έμπρακτη βοήθεια σε
όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. 
Την Πέμπτη 26/03/2009 πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο
της ALFA WOOD στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις , Τύρνα-
βος και ΒιΠε Λάρισας αντίστοιχα εθελοντική  αιμοδοσία. Σε
συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και την κινητή
μονάδα αιμοληψίας , οι υπάλληλοι των εργοστασίων καθώς
και το διοικητικό προσωπικό έσπευσαν να προσφέρουν
εγκαρδίως σε αυτό το φιλανθρωπικό έργο για αύξηση των
αποθεμάτων στην τράπεζα αίματος που διατηρεί ο Όμιλος . 

Πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία στην ALFA WOOD
σε συνεργασία με το ΓΝΛ

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο πώλησης για τους συνερ-
γάτες της διοργάνωσε η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου
ALFA WOOD AEBE , στο πλαίσιο της συστηματικής προσπά-
θειας της εταιρίας για επιμόρφωση των συνεργατών της σε
σύγχρονα θέματα. Το σεμινάριο πρόσφερε  στους συμμετέ-
χοντες μια σφαιρική γνώση σε θέματα πωλήσεων και man-
agement. Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ALFA
WOOD, που βρίσκονται στο δρόμο Λάρισας – Τυρνάβου,
και το παρακολούθησαν συνεργάτες πωλήσεων, το τμήμα
Εξαγωγών  και το τμήμα  Marketing, παρουσία του Διευθύ-
νοντος Συμβούλου του Ομίλου κ. Αντώνη Αδαμόπουλου και
όλων των διευθυντικών στελεχών.  Οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις στις νέες αποτελε-
σματικές τεχνικές πωλήσεων και τεχνικές για διαπραγμάτευ-
ση, την εξυπηρέτηση πελατών, την τηλεφωνική πώληση και
εξυπηρέτηση, καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύ-
νης με τους πελάτες και βέλτιστη αξιοποίηση πελατολογίου.

Επιμορφωτικό σεμινάριο στον Όμιλο ALFA WOOD

Ομάδα μελλοντικών διακοσμητών και
επί του παρόντος σπουδαστών του τμή-
ματος Τεχνικών Διακόσμησης του ΙΕΚ
Λάρισας, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις
της ALFA WOOD στην ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.
Οι σπουδαστές ξεναγήθηκαν στις βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις της ALFA WOOD,
παρατήρησαν από κοντά τις διαδικασίες
παραγωγής και συζήτησαν με τους ειδι-
κούς σχετικά με τους μηχανισμούς, τη
μεθοδολογία και τους τρόπους ανάπτυ-
ξης, σχεδιασμού και κατασκευής των
προϊόντων. Επιπρόσθετα, ενημερώθη-
καν για όλη την γκάμα των προϊόντων
της εταιρίας ενώ παράλληλα τους

παρουσιάστηκαν πρακτικά και ρεαλιστι-
κά παραδείγματα χρήσης αυτών. Ιδιαί-
τερη εντύπωση έκανε στους σπουδαστές
η σειρά διακοσμητικών μελαμινών ALFA
DECO με τις ανάγλυφες επιφάνειες να
προκαλούν το άμεσο ενδιαφέρον τους.
Σε όλους του σπουδαστές δόθηκαν δείγ-
ματα σαν αναμνηστικά από την επίσκε-
ψή τους στις εγκαταστάσεις. Από την
πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της ALFA
WOOD τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία
στη μελλοντική τους επαγγελματική στα-
διοδρομία επισημαίνοντας πως πάντα η
εταιρεία θα βρίσκεται στο πλευρό τους.

Επίσκεψη σπουδαστών εσωτερικής διακόσμησης 
στις εγκαταστάσεις της ALFA WOOD

Στα μέσα Δεκεμβρίου  το τμήμα Ξυλουρ-
γών – Επιπλοποιών της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
ΟΑΕΔ Λαρίσης , επισκέφτηκε τις εγκατα-
στάσεις στη  ΒΙ.ΠΕ Λάρισας  του Ομίλου
ALFA WOOD. Ο σκοπός της επίσκεψης
τους στηρίχθηκε στα πλαίσια της ενημέ-
ρωσης όσον αφορά τις σύγχρονες παρα-
γωγικές διαδικασίες που ακολουθεί η
εταιρεία  στηριζόμενη αφ ενός  στον άρι-
στο  μηχανολογικό εξοπλισμό  αφετέρου
στην  μεγάλη  γκάμα των προϊόντων της ,

στις νέες καινοτόμες σειρές Alfa Deco –
διακοσμητικές μελαμίνες και στα νέα και-
νοτόμα προϊόντα  της. 
Ακολούθησε ξενάγηση όπου και βοήθη-
σε σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, και να
εκφράσουν τις α πορίες τους. 
Ευχαριστημένοι οι μαθητές από την φιλο-
ξενία της ALFA WOOD ανανέωσε το ραν-
τεβού τους για τις εγκαταστάσεις του
εργοστασίου των Γρεβενών. 

Η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας στον Όμιλό ALFA WOOD

Ομάδα σπουδαστών του τμήματος τεχνο-
λογίας και σχεδιασμού Ξύλου και Επί-
πλου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας (παράρτημα Καρ-
δίτσας), επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις

της ALFA WOOD στην ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας. 
Οι σπουδαστές ξεναγήθηκαν στις βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις της ALFA WOOD
και τους δόθηκε με αυτό τον τρόπο η

ευκαιρία να ενημερωθούν για τις διαδικα-
σίες παραγωγής που ακολουθούνται σε
μια από τις κορυφαίες Ελληνικές βιομηχα-
νίες επεξεργασίας ξύλου. Ενημέρωση
έγινε για όλη την γκάμα των προϊόντων
της ALFA WOOD αλλά και για την μεθοδο-
λογία και τους τρόπους ανάπτυξης, σχε-
διασμού και κατασκευής των προϊόντων
με την παράλληλα παρουσίαση ρεαλιστι-
κών παραδειγμάτων χρήσης αυτών. Η
πρακτική αυτή προσέγγιση συμπλήρωσε
σημαντικά τις θεωρητικές τους γνώσεις.
H «πόρτα» του ομίλου ALFA WOOD είναι
πάντα ανοιχτή σε τέτοιου είδους εκπαι-
δευτικές επισκέψεις αφού επιθυμεί να
συμβάλλει ενεργά στην προετοιμασία
μελλοντικών στελεχών του κλάδου ξύλου
– επίπλου. 

Επίσκεψη σπουδαστών του Τμήματος Τεχνολογίας 
και Σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου

Η ALFA WOOD χορηγός της Α.Ε.Λ.

Ο όμιλος ALFA WOOD στηρίζει δυνα-
μικά την ομάδα του κάμπου, αφού για
μια ακόμη φορά είναι χορηγός της!
Όλοι ευχόμαστε στην Α.Ε.Λ. μέσα από
την καρδιά μας, να έχει μια ποδο-
σφαιρική αγωνιστική χρονιά γεμάτη
από επιτυχίες και νίκες, που θα μας
γεμίσουν χαρά και υπερηφάνεια. Επί-
σης στα πλαίσια υποστήριξης της

αγαπημένης μας ομάδας, ο όμιλος ALFA WOOD κάλυψε μέ-
ρος του κόστους των εισιτηρίων που προμηθεύτηκαν οι φί-
λαθλοι - εργαζόμενοι.



ALFAWOOD A.E.B.E
BIOMHXANIA EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, Τηλ.: 2410 561220, Fax: 2410 831570
Εργοστάσια: 1ο Εργοστάσιο: 10ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας - Τύρναβου, 2ο Εργοστάσιο: BI.ΠΕ. Λάρισας, 

3ο Εργοστάσιο: Βάρνα Βουλγαρίας, 4ο Εργοστάσιο: 7ο χλμ Γρεβενών - Μουραναίων

* Παρακαλούμε αποστείλατε τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις σας ή τα νέα σας στη διεύθυνση news@alfawood.gr

ΝΕΑ�ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η οικογένεια της ALFA WOOD μεγάλωσε ακόμη περισσότερο.
Οι ακόλουθοι συνάδελφοι απέκτησαν τρία υγιέστατα μωράκια.
Τους ευχόμαστε ότι καλύτερο!

• Ο�κύριος�Οκλαλιώτης�έγινε�μπαμπάς�(απέκτησε�κόρη).

• Ο�κύριος�Στάμος�Πρόδρομος�έγινε�μπαμπάς�(απέκτησε�γιο).

• Ο�κύριος�Γαλάνης�Γεώργιος�έγινε�για�τρίτη�φορά�μπαμπάς�

(απέκτησε�γιο).

ΓΑΜΟΙ

Οι παρακάτω συνάδελφοι ένωσαν τα όνειρα, τους στόχους και
την αγάπη τους με τα δεσμά του γάμου. Τους ευχόμαστε να έχουν
βίον ανθόσπαρτο!

• Ο�κύριος�Αδαμόπουλος�Γιάννης�παντρεύτηκε�την�εκλεκτή�της

καρδιάς�του�κυρία�Νατάσσα�Νάτσιουλα,�το�καλοκαίρι.

• Ο�κύριος�Παπαοικονόμου�Γιάννης�παντρεύτηκε�την�εκλεκτή

της�καρδιάς�του�κυρία�Βαϊοπούλου�Στέλλα,�την�άνοιξη.

• Ο�κύριος�Τσιόγκας�Κων/νος�παντρεύτηκε�την�εκλεκτή�της

καρδιάς�του�κυρία�Ευαγγελία�Κολέτσιου,�την�άνοιξη.

ΒΑΦΤΙΣΙΑ

Τρία νέα ALFAWOODάκια βαφτίστηκαν! Ευχόμαστε στον Χριστόφορο
την Κατερίνα και τον Αριστείδη υγεία και ευτυχία!

• Ο�κύριος�Κανελίδης�Παναγιώτης�βάφτισε�τον�γιο�του,�

Χριστόφορο.

• Η�κυρία�Τσιουχλιάρα�Γεωργία�βάφτισε�την�κόρη�της,�Κατερίνα.

• Ο�κύριος�Κουμπούρας�Απόστολος�βάφτισε�το�γιο�του,�Αριστείδη.�

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Οι προσπάθειές τους ανταμείφθηκαν. Συγχαρητήρια στα παιδιά
των συναδέλφων που πέτυχαν το όνειρό τους. 
Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

• Ο�γιος�του�κύριου�Νούσια�Γεώργιου�είναι�πλέον�φοιτητής�

στο�πανεπιστήμιο Θράκης�τμήμα�Κοινωνικής�Διοίκησης.

• Η�κόρη�του�κυρίου�Τσιρίκα�Λένανδρου�κατατάχθηκε�σαν

επαγγελματίας�οπλίτης.


