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Όμιλος AVE │ Ποιοι Είμαστε

Ο Όμιλος Audio Visual αλλάζει και εισέρχεται στη νέα δεκαετία με ένα νέο όνομα, πιο δυναμικό, με στόχο την υγιή ανάπτυξη…

Αudio Visual Enterprises

Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος ΑΕ
AVE 
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Όμιλος AVE │ Ποιοι Είμαστε

Η Audio Visual Enterprises SA (AVE) είναι ένας πολυμετοχικός Όμιλος επιχειρήσεων με πολυσχιδή δραστηριότητα που εστιάζει, αλλά δεν 

περιορίζεται, στη διανομή καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Strategic Partnerships: Επενδύουμε σε 

σημαντικές συνεργασίες με ηγέτες στον κλάδο τους 
παγκοσμίως (Samsung, Sony, Huawei, Microsoft, 
Activision, κλπ.) και χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις.

Focused Differentiation: Ο Όμιλος, μέσω των 

διαφορετικών επιχειρηματικών του μονάδων και 
θυγατρικών, δραστηριοποιείται σε διάφορους 
κλάδους εστιάζοντας στις αντιπροσωπείες και στη 
διανομή μίας ευρείας γκάμας καταναλωτικών 
προϊόντων με έμφαση στην τεχνολογία.

Innovation as a Culture: Η καινοτομία οδηγεί 

τις επιλογές μας με επενδύσεις σε νέα προϊόντα και 
τεχνολογίες (IoT, ανάπτυξη λογισμικού, κλπ.)

Inorganic Growth: Επεκτείνουμε δυναμικά τις 

δραστηριότητές μας μέσω οργανικής ανάπτυξης και 
εξαγορών (π.χ. εξαγορά Kristelcom) με στόχο την 
ενίσχυση της οικονομικής μας θέσης.

Focus on Multiple Channels: Εστιάζουμε 

τόσο σε πωλήσεις λιανικής (Allou, Odeon) όσο και σε 
εταιρικούς πελάτες (IGE, Officemart, Kristelcom), 
ενώ παράλληλα επενδύουμε σε νέα ψηφιακά 
κανάλια. ‘Eμφαση δίνεται στις πωλήσεις χονδρικής 
και στη σχέση με τους μεγάλους retailers (Πλαίσιο, 
Public, Media Markt, Dixons, ΟΤΕ, Vodafone)

Corporate Governance: Εστιάζουμε στην 

εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου εταιρικής 
διακυβέρνησης με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή 
διαφάνεια.
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Όμιλος AVE │ Βασικά Ορόσημα

Η Audio Visual (Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος ΑΕ) ιδρύθηκε το 1982, ως Εταιρεία διανομής ταινιών Video στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έκτοτε, 

έχει διεισδύσει ευρέως στον κλάδο της ψυχαγωγίας και της τεχνολογίας αποτελώντας ένα σύνολο εταιρειών το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
στρατηγικών δραστηριοτήτων (κινηματογράφος, video, τηλεόραση, πάρκα ψυχαγωγίας, τεχνολογία, κλπ.)

Ίδρυση της AVE και δημιουργία του 
πρώτου ολοκληρωμένου στούντιο 

αναπαραγωγής βιντεοκασετών στην 
Ελλάδα.

Εξαγορά Power Μusic καθώς και 
της Ster Cinemas.

Εξαγορά του 42% του Allou Fun Park, του 
μεγαλύτερου θεματικού πάρκου διασκέδασης 

στην Ελλάδα, στο Ρέντη.

Εξαγορά ποσοστού 9% στην 
Εταιρεία Ελληνικά Ψυχαγωγικά 

Πάρκα, ανεβάζοντας το ποσοστό 
συμμετοχής της στην εν λόγω 
θυγατρική Εταιρεία στο 51%.

H AVE προχωρά στην 
απόκτηση του 50% της IGE 

S.A.

Εξαγορά της Προοπτική Α.Ε. 
Παράλληλα, ξεκινά η διαπραγμάτευση 

των μετοχών της Εταιρείας με την 
επωνυμία Επιχειρήσεις Ήχου και 

Εικόνος Α.Ε., στον κλάδο Τηλεόραση 
& Ψυχαγωγία, στην Παράλληλη 

Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

H AVE προχωρά στην 
εξαγορά και του

υπολοίπου ποσοστού 
(50%) της IGE S.A., 

καθιστώντας την Εταιρεία 
πλήρες μέλος του ομίλου.

Η AVE, από το Δεκέμβριο του 
2017, συμμετέχει στο μετοχικό 
κεφάλαιο της «Allou Fun Park 
Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα 

Α.Ε.» με ποσοστό  100%. 

2013

2017

2011

2006

1982
2003 2004

2005

2015

Η AVE αποκτά το 51% 
των μετοχών της 

Σαμαράς ΑΕ. 2019

Η AVE εξαγοράζει τον Όμιλο Εταιρειών 
Kristelcom (Teleunicom SA, 

Teleunicom Cyprus LTD, Globalsat SA, 
Globalsat Cyprus LTD).

Παράλληλα, πραγματοποιείται 
αναδιάρθρωση του Ομίλου μέσω 

συγχωνεύσεων.

2016

Ιδρύεται η Odeon Entertainment A.E. Η 
διαχείριση των κινηματογράφων μεταφέρεται 

από τις εταιρίες Odeon Cinemas & Ster
Cinemas στην νέα Εταιρεία.
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Όμιλος AVE │ Ανθρώπινο Δυναμικό

Η AVE δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού που είναι "κλειδί για την επιτυχία της". Στόχος είναι να

συμπεριλαμβάνονται στην Εταιρεία άνθρωποι με ήθος, επαγγελματισμό και δημιουργικότητα, που είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν τις αξίες 

και το όραμα αυτής για κοινή επιτυχημένη ανάπτυξη.

• Ο Όμιλος είναι στελεχωμένος με έμπειρα, εξειδικευμένα και 

άρτια καταρτισμένα στελέχη που διακρίνονται για την 

αφοσίωση, τη δημιουργικότητα και το ομαδικό τους 

πνεύμα, συμμερίζονται το όραμα και την αποστολή του Ομίλου και 

μετέχουν αποτελεσματικά στην εκπλήρωση των υψηλών του

στόχων.

• Σήμερα ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 430

εργαζόμενους. Εργαζόμενοι, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη 

γνώση και κατάρτιση, με δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς 

κλάδους και τομείς, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τη 

διαφορετικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.

• Από πλευράς μορφωτικού επιπέδου, η εταιρία στελεχώνεται σε 

ποσοστό 9% από κατόχους μεταπτυχιακών και/ή 

διδακτορικών τίτλων, 22% από πτυχιούχους ΑΕΙ, 36% από 

πτυχιούχους ΤΕΙ και 33% από απόφοιτους δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.

Ανθρώπινο Δυναμικό & Όμιλος Εξέλιξη Ανθρώπινου Δυναμικού στον Όμιλο

456,0
521,0

571,0 595,0
650,0

+43%

20172015 2016

+14%

+10%

2018 2019

+9%

+4%
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Όμιλος AVE │ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της AVE και η δραστηριοποίηση του ομίλου σε αυτόν τον τομέα είναι 

συνεχής. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται σταθερά δράσεις με στόχο το σεβασμό προς τους ανθρώπους, την τοπική κοινωνία, το 
περιβάλλον και τον πολιτισμό. 

• Η κοινωνική συνεισφορά αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ομίλου, επιδιώκοντας την στήριξη 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και το έργο σημαντικών ΜΚΟ. 

• Από την έναρξη της λειτουργίας της, η AVE στέκεται στο πλευρό εκατοντάδων παιδιών 
ευπαθών ομάδων χαρίζοντας διασκέδαση και λίγες ώρες ανεμελιάς που τόσο έχουν ανάγκη.

• Παράλληλα, συγκεντρώνονται παιχνίδια και σχολικά είδη, ενώ πολύ συχνά στέκονται στο 
πλευρό φορέων ενισχύοντας τους οικονομικά για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
παιδιών που το έχουν ανάγκη, με πρόσφατο παράδειγμα το μικρό Ραφαήλ-Παναγιώτη. 

Από τη αρχή λειτουργίας του ομίλου,
υπολογίζεται πως έχουν υποδεχθεί στις 
εγκαταστάσεις του πάνω από 15.000 
παιδιά και συνοδοί, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στο δύσκολο έργο των:

✓ Παιδικά Χωριά SOS

✓ Make a Wish – Κάνε μια Ευχή 
Ελλάδος

✓ Χαμόγελο του Παιδιού

✓ Κιβωτός του Κόσμου

✓ Θεόφιλος

✓ Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής 
Προστασίας 

✓ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

✓ Ίδρυμα ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

✓ Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας 
(TRAG)

✓ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟ Ορφανοτροφείο
✓ Εστία προσφύγων "PRAKSIS” 

✓ Γιατροί του Κόσμου

✓ 90 ακόμα ιδρυμάτων 

• Στα πλαίσια της οικολογικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας, ο Όμιλος διατηρεί και συντηρεί 
μεγάλο ποσοστό πρασίνου, με πλήθος δέντρων και φυτών που προσφέρουν καθαρό αέρα και 
υγιεινό περιβάλλον στους επισκέπτες. 

• Παράλληλα η AVE ενθαρρύνει την ανακύκλωση, έχοντας τοποθετήσει στους ειδικούς μπλε 
κάδους περιβαλλοντικά μηνύματα με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των 
επισκεπτών και κυρίως των παιδιών. 

• Yιοθετούνται πρακτικές και υλοποιούνται δράσεις σε σταθερή βάση, που παρέχονται δωρεάν 
στους επισκέπτες, μέσα από τις οποίες μικροί και μεγάλοι έρχονται κοντά στις αξίες του 
αθλητισμού, της παράδοσης και του πολιτισμού μέσα από το παιχνίδι, τη διασκέδαση και τη 
διάδραση. 

• Λειτουργεί  εργαστήρι των παιδιών έως 9 ετών, οι μικρότερες ηλικίες διασκεδάζουν 
δημιουργώντας παραδοσιακές κατασκευές θεματικές της κάθε περιόδου,  ενώ  ο αθλητισμός, η 
παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας προάγονται μέσα από τις μηνιαίες εκδηλώσεις , 
που γίνονται με διαδραστικό και φρέσκο τρόπο ώστε να προσεγγίζουν τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις της νέας γενιάς. 
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Όμιλος AVE │ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ομίλου, είναι η υπεύθυνη συμπεριφορά που αφορά όλους: εργαζόμενους, συνεργάτες και 

πελάτες μας.

Εικόνες από την Πρόσφατη Εθελοντική Αιμοδοσία που Διοργάνωσε ο Όμιλος AVE
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Όμιλος AVE │ Εγκαταστάσεις Ομίλου

Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην Πάρνωνος 3, στο Μαρούσι. Στεγάζονται σε ένα μοντέρνο, οκταώροφο κτίριο, το οποίο 

περιλαμβάνει, εκτός από γραφεία,  υπόγειο γκαράζ και εστιατόριο, για να καλύπτονται οι καθημερινές ανάγκες των υπαλλήλων της 

Εταιρείας...



9

Όμιλος AVE │ Εγκαταστάσεις Ομίλου

… ενώ η Εταιρεία διαθέτει επίσης γραφεία στην Εθνικής Αντιστάσεως 104, στην Παλλήνη, τα οποία βρίσκονται υπό πλήρη ανακαίνιση.



10

Όμιλος AVE │ Εγκαταστάσεις Ομίλου

Οι εταιρείες Globalsat και Teleunicom στεγάζονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ομίλου στην Παλλήνη…
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Όμιλος AVE │ Εγκαταστάσεις Ομίλου

… ενώ ο Όμιλος διαθέτει επίσης ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Κορωπί, όπου στεγάζονται η αποθήκη της AVE και τα γραφεία και η αποθήκη 
της Officemart.
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Όμιλος AVE │ Δομή Ομίλου

Ο Όμιλος βρίσκεται σε μία φάση δυναμικής αναδιάρθρωσης της δομής του, περιορίζοντας τον αριθμό των νομικών προσώπων, όπου αυτό 

είναι δυνατό, με σκοπό την επίτευξη συνεργειών και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του.

Απεικόνιση Δομής Ομίλου

ΑVE

KRISTELCOM
KRISTELCOM 
INVESTMENTS

ΟFFICEMART

POWER MEDIA 
PRODUCTIONS

TELEUNICOM 
(CYPRUS)

GLOBALSAT 
(CYPRUS)

TELEUNICOM GLOBALSAT

100.00%100.00% 100.00% 100.00%

ANADISIS

80.00%

72.00% 100.00%50.01%60,91%
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Όμιλος AVE │ Εταιρική Διακυβέρνηση

Παράλληλα, ο Όμιλος δίνει έμφαση και επενδύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που συνάδει με 

τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σκοπός είναι να επιτυγχάνεται αποτελεσματικός έλεγχος επί 

των διαχειριστών των πόρων που ανήκουν στους μετόχους με στόχο τη βελτίωση της εταιρικής απόδοσης και την προαγωγή της έννοιας 
του accountability που οδηγεί στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους (shareholder value).

Περιοχές Εστίασης Βασικές Αρχές

Κρίσιμες 

Περιοχές 

Εταιρικής 

Διακυβέρνησης

Διοικητικό 

Συμβούλιο 

(BoD)

Επιτροπές ΔΣ 

(Board 

Committees)

Ρόλοι και Αρμοδιότητες

Σύνθεση

Αναφορές (Reporting)

Αμοιβές Στελεχών 

(Directors’ Remuneration)

Σχέσεις με Επενδυτές

(Investors Relationships)

Εσωτερικός Έλεγχος

(Internal Audit)

Διαχείριση Κινδύνου

(Risks & Safeguards)

Κανονιστική Συμμόρφωση 

(Compliance)

Δικαιοσύνη
Ισότιμη μεταχείριση 

όλων των μετόχων

Διαφάνεια
Διαφανείς διαδικασίες

λήψης αποφάσεων

Εντιμότητα
Κουλτούρα εντιμότητα

και ηθικής 

Ακεραιότητα
Συμμόρφωση με 

ηθικό κώδικα

Αξιοπιστία
(Πελάτες, Προμηθευτές, 

Κοινωνία)

Ανεξαρτησία
Αποφυγή συγκρούσεων

συμφερόντων

Innovation – Καινοτομία στη Σύνταξη Εταιρικών Αναφορών

Βασικές Αρχές
Εταιρικής

Διακυβέρνησης

Responsibility – Υπευθυνότητα στη Λήψη Αποφάσεων

Judgement – Ορθή Κρίση

Professional Scepticism – Κριτική Στάση

Accountability - Ευθύνη απέναντι στους Μετόχους και την Κοινωνία
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Όμιλος AVE │ Βασικές Επιχειρηματικές Μονάδες

Μετά και την προσθήκη της Kristelcom, η AVE εστιάζει σε δύο βασικές επιχειρηματικές μονάδες και τέσσερις θυγατρικές. Η κάθε μία από 

αυτές έχει τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά / ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Μονάδα / Θυγατρική Βασική Δραστηριότητα

Διαχείριση Ψυχαγωγικών Πάρκων –

Allou! Fun Park & Kidom

Διανομή videogames, gadgets, laptops, 

παραδοσιακά παιχνίδια και ανάπτυξη 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Υποστήριξη και εφοδιασμός γραφείων 

(B2B), παροχή υπηρεσιών MPS

Εμπορεία κινητών τηλεφώνων και 

αξεσουάρ αλλά και άλλα προϊόντα 

τεχνολογίας και σχετικές υπηρεσίες

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

• Το μοναδικό πάρκο αναψυχής & διασκέδασης στην Ελλάδα συνολικής έκτασης 30 στρεμμάτων

• Καθιερωμένο και αναγνωρίσιμο brand name

• Μεγάλη ποικιλία πρωτοποριακών παιχνιδιών και καινοτόμων δραστηριοτήτων (Karts, VR arenas κλπ.)

• Πρωτοπόρο σε θεματικές δράσεις & δραστηριότητες (Halloween, Outdoor Escape rooms)

• Κοντά σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό. Πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας. 

• Αποκλειστικές συνεργασίες (Sony, κλπ.)

• Εξορθολογισμένη οργανωτική δομή (πρόσφατη αναδιάρθρωση)

• Ανάπτυξη προτύπου λογισμικού

• Συμβόλαια συνεργασίας με μεγάλους οίκους (Samsung, Huawei, Lenovo, κλπ.)

• Καλή σχέση με προμηθευτές / πελάτες

• Διαφοροποιημένες πηγές εσόδων (εξαγωγές, retailers, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κλπ.)

Allou

IGE

Officemart
(πρώην Σαμαράς)

Kristelcom

(Teleunicom & 

Globalsat)

Power Media 

Productions

Υπηρεσίες μετά την παραγωγή ήχου και 

βίντεο (μεταγλώττιση, υποτιτλισμός, 

ψηφιακός κινηματογράφος κ.α.)

• Έμφαση στην ποιότητα, την αποδοτικότητα και τις ανταγωνιστικές τιμές

• Πάνω από 26 χρόνια εμπειρίας στο χώρο

• Εξυπηρέτηση πελατών σε όλη την Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες

• Ισχυρό brand name (Σαμαράς)

• Μεγάλη πελατειακή βάση (1,500 ενεργοί πελάτες)

• Συμβόλαια συνεργασίας με μεγάλους οίκους

• Ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και διανομής



15

Όμιλος AVE │ Η Ευκαιρία

Η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και οι επιμέρους συνθήκες που 

επικρατούν στους κλάδους δραστηριοποίησής του Ομίλου δημιουργούν μία σειρά από θετικές προοπτικές για τις επιχειρηματικές μονάδες (BUs).

Επιχειρηματική 

Μονάδα (BU) –

Θυγατρική

Allou IGE
Officemart

(πρώην Σαμαράς)

Kristelcom

(Teleunicom & 

Globalsat)

Ευκαιρίες

• Αυξητική τάση 

παγκόσμιας ζήτησης 

για θεματικά πάρκα

• Τουρισμός (CAGR 

2012-17: +6%)

• Καινοτομία σε 

προϊόντα (rides) και 

δράσεις (events).

• Πιθανή αξιοποίηση 

του brand σε 

διαφοροποιημένες

καινοτόμες 

υπηρεσίες

• Δυναμική αγοράς 

gaming (CAGR 2013-

17: +8%, Ευρώπη)

• Ευκαιρίες για 

διαφοροποίηση 

προϊόντων / 

υπηρεσιών

• Ενίσχυση 

γεωγραφικού 

αποτυπώματος 

(βαλκάνια)

• Ευκαιρίες για 

συνέργειες στον 

Όμιλο

• Συμφωνίες με 

διεθνείς οργανισμούς 

για κεντρικές 

προμήθειες και 

μείωση κόστους

• Συνεργασίες με 

retailers ή 

πλατφόρμες για 

επέκταση 

πελατειακής βάσης

• Ανάπτυξη νέων 

υπηρεσιών (π.χ. 

MPS) / καναλιών

• Νέες τεχνολογίες →

Νέες ανάγκες για 

υπηρεσίες

• Ανάπτυξη IoT

• Επέκταση σε νέες 

δραστηριότητες

(υπηρεσίες 

μηχανογράφησης, 

συμβουλές 

στοιχηματισμού, 

κλπ.)

• Αναμενόμενη βελτίωση μακροοικονομικού περιβάλλοντος

• Τεχνολογικές εξελίξεις

• Ευκαιρίες για 

συνέργειες στον 

Όμιλο

• Νέες τεχνολογίες →

Νέες ανάγκες για 

υπηρεσίες

Power Media 

Productions
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Όμιλος AVE │ Όραμα

Η υφιστάμενη κατάσταση του ομίλου και οι δυνάμεις που αλλάζουν την αγορά (disruptive forces) οδηγούν στην αναγνώριση του 

μακροπρόθεσμου οράματος για τον οργανισμό.

Όραμα

Η δημιουργία ενός Ομίλου, ευρωπαϊκού προφίλ και διεθνών προδιαγραφών, που να δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς τομείς της 

αγοράς. Επιθυμούμε να λειτουργεί με σεβασμό στην ολική ποιότητα, στις αρχές της αξιοκρατίας, της επιχειρηματικής ηθικής και 

τις δίκαιης μεταχείρισης. Προσβλέπουμε να χαίρει της εμπιστοσύνης πελατών και προμηθευτών και να διαθέτει κοινωνική

ευαισθησία.

Υφιστάμενη 

Κατάσταση
Επιθυμητή 

Κατάσταση
Δυνάμεις Αλλαγής

• Ισχυρό brand name αλλά σημαντικός ανταγωνισμός

• Μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη με προμηθευτές 

καθώς και σημαντικές συμφωνίες με μεγάλες 

πολυεθνικές με πολύ μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης νέων 

συνεργασιών

• Λειτουργικές μονάδες με λειτουργική κερδοφορία που 

δεν είναι ακόμα στα επιθυμητά επίπεδα

• Βελτίωση Οικονομίας

• Τεχνολογικές Εξελίξεις

• Αλλαγές σε Καταναλωτικές Τάσεις και Συνήθειες

• Αλλαγές σε Τρόπους Επικοινωνίας με Πελάτες

• Αύξηση Ανταγωνισμού – Τάσεις Συγκέντρωσης σε 

Ορισμένους Κλάδους

Πλήρης αναδιάρθρωση και αλλαγή στην 

οργανωτική δομή, στις διαδικασίες και στα 

συστήματα (νέο ERP, CRM, WMS)

• Διατήρηση πρωταγωνιστικού ρόλου στις αγορές που 

δραστηριοποιούμαστε

• Έμφαση σε πρωτοπορία προϊόντων, υπηρεσιών και 

καναλιών 

• Διαφοροποίηση εσόδων – Εκμετάλλευση ευκαιριών για 

νέες δραστηριότητες με αυξημένη απόδοση (ROI)

• Επίτευξη υγιούς και βιώσιμης λειτουργικής κερδοφορίας 

σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες

• Καθιέρωση μερισματικής πολιτικής

• Έμφαση σε σημαντική μείωση δανειακών υποχρεώσεων 

– Βελτίωση σχέσης ιδίων και ξένων κεφαλαίων
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Όμιλος AVE │ Στρατηγικοί Στόχοι

Ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει τέσσερις βασικούς στρατηγικούς στόχους (strategic objectives) που συνάδουν με το όραμά του και θα καθορίσουν 

την πορεία του κατά τα επόμενα έτη.

Καινοτομία – Catch up with the 
Digital Wave

Σκοπός είναι να καταξιωθούμε στη συνείδηση 
των συνεργατών μας ως μία Εταιρεία που 
παρακολουθεί στενά και σε ορισμένες 
περιπτώσεις δημιουργεί τάσεις.

Οικονομική Βιωσιμότητα –
Financial Sustainability

Σκοπός είναι η κάθε λειτουργική μονάδα 
να επιτυγχάνει λειτουργική κερδοφορία 
και να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει 

την ανάπτυξη της με ίδιους πόρους.

Εστίαση σε Πολλαπλά Κανάλια –
Multichannel Group

Στόχος είναι να φτάνουμε στους πελάτες μέσω 
πολλαπλών καναλιών (B2C, B2B, brick and mortar, 
Digital Stores, κλπ.) και να ανταποκρινόμαστε στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

Προτιμητέος Συνεργάτης –
Preferred Partner

Θέλουμε να είμαστε ο προτιμητέος 
συνεργάτης (1st call) για όλους τους 

σημαντικούς πελάτες και προμηθευτές 
στην Ελλάδα.
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Όμιλος AVE │ Στρατηγικός Σχεδιασμός – Allou! Fun Park & Kidom

Δράσεις που έχουν δρομολογηθεί και ποσοτικοποιηθεί Δράσεις που δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί

Όραμα

Μέσω του μεγαλύτερου πάρκου ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, η Εταιρεία να προσφέρει μια καινοτόμα, 

ολοκληρωμένη και μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα πρόταση ψυχαγωγίας.

Στρατηγικός 

Στόχος

Δράσεις

Βασικές 

Περιοχές που 

Επηρεάζονται

Enablers

Αύξηση Κύκλου Εργασιών 4. Εξορθολογισμός Λειτουργικών 

Δαπανών
1. Αύξηση Επισκεψιμότητας 2. Διαφοροποίηση Τιμολόγησης 

▪ Αύξηση πωλήσεων

▪ Ανάγκες σε λειτουργικές δαπάνες 

(ΟPEX)

▪ Ανάγκες σε κεφαλαιουχικές 

δαπάνες (CAPEX)

• Αύξηση πωλήσεων

• Ανάγκες σε λειτουργικές δαπάνες 

για προώθηση (ΟPEX)

• Αύξηση πωλήσεων

• Ανάγκες σε λειτουργικές δαπάνες 

(ΟPEX) και κεφαλαιουχικές 

δαπάνες (CAPEX)

• Μείωση λειτουργικού κόστους ως 

ποσοστό επί των εσόδων

• Πιθανή παράλληλη μείωση εσόδων 

από περιορισμό ημερών 

λειτουργίας

i. Έμφαση στη αύξηση της επισκεψιμότητας για εκμετάλλευση της λειτουργικής μόχλευσης και μείωσης του ανά μονάδας εσόδου κόστους

ii. Αυστηρώς καθορισμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και συντεταγμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

A. Αξιοποίηση νέων εργαλείων 

marketing (στόχευση μέσω social 

media, προσφορές τύπου Cosmote

Deals for U κλπ.)

B. Προσθήκη νέων παιχνιδιών για την 

προσέλκυση μεγαλύτερων ηλικιών 

και την επίτευξη cross sales.

C. Έμφαση σε θεματικές περιόδους 

(π.χ. Halloween) και ανάπτυξη 

νέων reason to visit.

A. Διαφοροποίηση τιμολογιακής 

πολιτικής (π.χ. βραχιολάκια με 

πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια, 

κλπ.)

B. Εστίαση σε Β2Β, εταιρικές 

εκδηλώσεις, φωτογραφήσεις κλπ.

C. Καθιέρωση ελάχιστης τιμής γενικής 

εισόδου.  

A. Διαφοροποίηση με εκμετάλλευση 

υφιστάμενης τεχνογνωσίας (π.χ. 

Management σε παιδότοπους μέσα 

σε mall, Διοργάνωση πάρτι-παροχή 

υπηρεσιών)

B. Διαφοροποίηση με εκμετάλλευση 

του αναγνωρίσιμου brand του Allou

(π.χ. δημιουργία Waterpark)

C. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για 

δημιουργία νέων b2b προϊόντων 

(digital signage – promo ads).

A. Εξορθολογισμός λειτουργικών 

δαπανών – συγκράτηση κόστους 

(π.χ. προσωπικού που καθορίζεται 

από βάρδιες)

B. Εκμετάλλευση λειτουργικής 

μόχλευσης – οικονομίες κλίμακος

C. Εξορθολογισμός ημερών 

λειτουργίας πάρκου
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3. Επέκταση Δραστηριοτήτων
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Όμιλος AVE │ Στρατηγικός Σχεδιασμός – IGE

Δράσεις που έχουν δρομολογηθεί και ποσοτικοποιηθεί Δράσεις που δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί

Όραμα

Μια Εταιρεία με ευρωπαϊκό προφίλ, διεθνών προδιαγραφών, ηγέτης σε πολλαπλούς τομείς της αγοράς με στόχο τη δυναμική επέκταση στην Ελλάδα και τα 

Βαλκάνια. Επιδίωξη να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό πελατών και προμηθευτών, δρώντας βάσει της κοινωνικής ευαισθησίας.

Στρατηγικός 

Στόχος

Δράσεις

Βασικές 

Περιοχές που 

Επηρεάζονται

Enablers

Ενίσχυση Πωλήσεων 3. Βελτίωση Μικτού Περιθωρίου 4. Εξορθολογισμός Λειτουργικών 

Δαπανών / Λοιπές Δράσεις
1. Νέες αγορές / Νέα προϊόντα 2. Στρατηγικές συμφωνίες

▪ Αύξηση πωλήσεων

▪ Λειτουργικές & κεφαλαιουχικές 

δαπάνες (OPEX/CAPEX)

▪ Ανάγκες χρηματοδότησης σε 

κεφάλαιο κίνησης (working capital)

• Αύξηση πωλήσεων

• Ενίσχυση ψηφιακού προϊόντος

• Πιθανή επίδραση σε συνολική μικτή 

κερδοφορία

• Βελτίωση μικτής κερδοφορίας • Μείωση λειτουργικού κόστους

i. Εστίαση στην παρακολούθηση νέων δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη προσαρμογή της στρατηγικής σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο

ii. Έμφαση στο κομμάτι του Business Development

iii. Αυστηρώς καθορισμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και συντεταγμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

A. Εισαγωγή στην αγορά υπολογιστών 

(συμφωνία με Εταιρεία εμπορίας 

premium Η/Υ για την αποκλειστική 

διανομή τους στην Ελλάδα)

B. Δραστηριοποίηση στην εγχώρια 

αγορά Ηχοσυστημάτων (διανομή 

σημάτων που υπάρχουν ήδη στην 

Ελλάδα αλλά και νέων brands)

C. Ανάπτυξη Software (ανάπτυξη & 

προωθήση videogame στην αγορά)

A. Συμφωνία με Euronet, Εταιρεία 

ηγέτη στο κλάδο ηλεκτρονικών 

συναλλαγών) -> Επέκταση και σε 

άλλες προϊοντικές κατηγορίες και 

σε μικρά καταστήματα

B. Συνεργασία με Steam (πλατφόρμα 

ψηφιακής διανομής και διαχείρισης 

ψηφιακών δικαιωμάτων και 

κοινωνικής δικτύωσης) για την 

προώθηση του videogame της 

Εταιρείας στην αγορά

A. Προσδοκώμενες αλλαγές στο μίγμα 

πωλήσεων λόγω του 

λανσαρίσματος νέου hardware το 

2020

A. Εξορθολογισμός λειτουργικών 

δαπανών – συγκράτηση κόστους 

κοντά στα ιστορικά μεγέθη

B. Επίτευξη συνεργειών μεταξύ των 

εταιρειών του Ομίλου 

Π
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Όμιλος AVE │ Στρατηγικός Σχεδιασμός – Officemart

Δράσεις που έχουν δρομολογηθεί και ποσοτικοποιηθεί Δράσεις που δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί

Όραμα

Η Εταιρεία να καθιερωθεί στη συνείδηση των συνεργατών της ως ένα άρτια οργανωμένο “one-stop-shop” που προσφέρει τη μεγαλύτερη

γκάμα επιλογών σε ποιότητα και τιμές, προσωπική εξυπηρέτηση και παράδοση την επόμενη ημέρα. 

Στρατηγικός 

Στόχος

Δράσεις

Βασικές 

Περιοχές που 

Επηρεάζονται

Enablers

Ενίσχυση Πωλήσεων 3. Βελτίωση Μικτού Περιθωρίου 4. Εξορθολογισμός Λειτουργικών 

Δαπανών
1. Νέα Προϊόντα / Υπηρεσίες 2. Αύξηση Διείσδυσης

▪ Αύξηση πωλήσεων

▪ Ανάγκες σε κεφαλαιουχικές 

δαπάνες (CAPEX)

▪ Ανάγκες χρηματοδότησης σε 

κεφάλαιο κίνησης (working capital)

• Αύξηση πωλήσεων

• Ανάγκες χρηματοδότησης σε 

κεφάλαιο κίνησης (working capital)

• Προκλήσεις για τη λειτουργία 

logistics

• Βελτίωση μικτής κερδοφορίας

• Πιθανή αύξηση πωλήσεων λόγω 

ανταγωνιστικών Private Label 

προϊόντων με αυξημένο μικτό 

περιθώριο

• Μείωση κόστους ως ποσοστό των 

πωλήσεων – Αύξηση σε απόλυτα 

μεγέθη για υποστήριξη ανάπτυξης 

i. Εστίαση στην παρακολούθηση νέων δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη προσαρμογή της στρατηγικής σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο

ii. Διοίκηση εστιασμένη στην αναγνώριση ευκαιριών για νέες συνεργασίες και αύξηση του μεριδίου αγοράς

iii. Αυστηρώς καθορισμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και συντεταγμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

A. Εισαγωγή στην αγορά MPS A. Βελτιστοποίηση γεωγραφικής 

κάλυψης (διερεύνηση δημιουργίας 

γραφείου σε Β. Ελλάδα)

B. Συνεργασία με πολυεθνικούς 

οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο

C. Συνεργασία με retailers

D. Συνεργασία με διαχειριστές 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας

E. Επέκταση σε πωλήσεις B2C μέσω 

e-shop

A. Συμφωνία με EOSA προκειμένου να 

επιτευχθούν καλύτερες τιμές 

αγοράς (κεντρικές προμήθειες)

B. Συμφωνία με EOSA για εμπορεία 

προϊόντων Private Label με 

βελτιωμένο μικτό περιθώριο

A. Εξορθολογισμός λειτουργικών 

δαπανών – συγκράτηση κόστους

(π.χ. βελτιστοποίηση κόστους 

διανομής - insourcing)

B. Εκμετάλλευση λειτουργικής 

μόχλευσης – οικονομίες κλίμακος
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Όμιλος AVE │ Στρατηγικός Σχεδιασμός – Kristelcom

Δράσεις που έχουν δρομολογηθεί και ποσοτικοποιηθεί Δράσεις που δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί

Όραμα

Οι εταιρείες του ομίλου να παρέχουν υπηρεσίες διανομής κορυφαίας ποιότητας στου πελάτες τους, να διακρίνονται ως οι κορυφαίες εταιρείες διανομής 

προϊόντων τεχνολογίας σε Ελλάδα και Κύπρο αλλά και να εξαπλωθούν γεωγραφικά σε νέες αγορές διατηρώντας ισχυρή και κερδοφόρα ανάπτυξη. 

Στρατηγικός 

Στόχος

Δράσεις

Βασικές 

Περιοχές που 

Επηρεάζονται

Enablers

Αύξηση Κύκλου Εργασιών 4. Στρατηγικές Συνεργασίες για 

Εξαγωγές
1. Στρατηγικές Συμφωνίες 2. Διαφοροποίηση Εσόδων 

▪ Αύξηση κάλυψης και πωλήσεων

▪ Ανάγκες σε λειτουργικές δαπάνες

▪ Σημαντική επίδραση κινήσεων 

διεθνών συνεργατών (π.χ. Huawei)

• Αύξηση πωλήσεων και μείωση 

συνολικού κινδύνου

• Ανάγκες σε λειτουργικές δαπάνες

• Ανάγκες χρηματοδότησης σε 

κεφάλαιο κίνησης (working capital)

• Αύξηση πωλήσεων

• Βελτίωση μικτής κερδοφορίας

• Λειτουργικές & κεφαλαιουχικές 

δαπάνες (OPEX/CAPEX)

• Σημαντική ενίσχυση ρευστότητας 

και κάλυψης αναγκών σε κεφάλαιο 

κίνησης των λοιπών 

δραστηριοτήτων

i. Εστίαση στην παρακολούθηση νέων δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη προσαρμογή της στρατηγικής σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο

ii. Έμφαση στο κομμάτι του Business Development

iii. Αυστηρώς καθορισμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και συντεταγμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

A. Συμφωνία με Lenovo για διανομή 

κινητών Motorola σε Κύπρο, μέσω 

της Globalsat Cyprus

B. Διατήρηση συνεργασίας και 

συμβολαίων με μεγάλους οίκους / 

προμηθευτές (π.χ. Samsung, Sony, 

Huawei κλπ.)

A. Διαφοροποίηση πηγών εσόδων 

(αλυσίδες λιανικής, Β2Β, 

εξαγωγές) και διαθέσιμων 

προϊόντων (π.χ. καφέ συσκευές. 

αξεσουάρ κινητών κλπ.)

B. Παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για στοιχηματισμό σε 

συνεργασία με εξωτερικό 

συνεργάτη (μέσω της Teleunicom)

A. Αγορά δικαιωμάτων πλατφόρμας 

IoT (Globalsat σε συνεργασία με 

πάροχο τηλεπικοινωνιών)

B. Παροχή μηχανογραφικών 

υπηρεσιών (Anadisis Smart)

C. Αναζήτηση στόχου εξαγοράς 

(εταιρείες παροχής service για 

προϊόντα τεχνολογίας)

D. Δημιουργία σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 

πρατήρια καυσίμων (Samsung)

A. Εξαγωγές προϊόντων με έμφαση 

στα αξεσουάρ, με προώθηση τόσο 

των γνήσιων όσο και των 

συμβατών (συνεργασίες με δίκτυα 

Vodafone / Cosmote)
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3. Διαφοροποίηση Δραστηριοτήτων
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Όμιλος AVE │ Κύκλος Εργασιών

Ο Όμιλος έχει τη δυναμική να αναπτυχθεί σημαντικά μέσα στα επόμενα χρόνια και μπορεί δυνητικά να επιτύχει έναν κύκλο εργασιών της τάξης 

των €200 εκατ. (+99%) μέχρι το 2024, με την Kristelcom να αποτελεί το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης.

Στόχος Ανάπτυξης Πωλήσεων (σε € εκατ.) 

40

101

200

2018

+153%

2019

+99%

2024

Ο κύκλος εργασιών της Kristelcom Ltd ενοποιείται για το 2019 για 
την περίοδο 07.06 - 31.12.2019.

Η ανάπτυξη αναμένεται να έρθει από:

• Την πλήρη ενοποίηση της Kristelcom Ltd (~€40-45 εκατ.)

• Ανάπτυξη πωλήσεων της Kristelcom (~€40-45 εκατ.)

• Ανάπτυξη πωλήσεων της IGE (~€10-15 εκατ.)

• Ανάπτυξη πωλήσεων λοιπών BU (~€3-5 εκατ.)
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Όμιλος AVE │ Νέα Δεκαετία

Ο Όμιλος AVE αλλάζει και μπαίνει στη νέα δεκαετία επενδύοντας σε…

Δίνοντας έμφαση σε καινοτομία προϊόντων, υπηρεσιών και καναλιών 

Διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων και εκμεταλλευόμενοι ευκαιρίες για νέες 

δραστηριότητες για την επίτευξη βιώσιμης λειτουργικής κερδοφορίας σε όλες τις 

επιχειρηματικές μονάδες

Δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που συνάδει με 
τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο

Διαφάνεια

Καινοτομία

Δυναμική 
Ανάπτυξη

Λειτουργώντας ως εγγύηση για τη διατήρηση πρωταγωνιστικού ρόλου στις αγορές 

δραστηριοποίησης
Δυνατή 

Διοίκηση


