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Τον εξοπλισμό των καταστημάτων λιανικού εμπορίου UniEuro ανέλαβε η 

μεταλλοβιομηχανία SPIDER στη γείτονα χώρα Ιταλία. 

Πιο συγκεκριμένα η εταιρία προέβη στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης 

για εξοπλισμό τεσσάρων καταστημάτων της γνωστής αλυσίδας 

ηλεκτρικών ειδών “UniEuro” στις περιοχές, LIVORNO, CESENA, 

CALEPPIO και AOSTA. Ο εξοπλισμός αφορά  συστήματα μεταλλικών 

ραφιών και ξύλινων επίπλων, έργο ύψους 630.000 €.Πρέπει να αναφερθεί 

ότι το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και ήταν απόρροια της επίσκεψης 

ανωτάτων στελεχών της UniEuro στις εγκαταστάσεις της SPIDER στη 

ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, όπου υλοποιούνται οι νέες παραγωγικές επενδύσεις 

στον ανωτέρω κλάδο. 

Η “UniEuro” όπως και η ελληνική εταιρία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ , σταθερός 

πελάτης της SPIDER επί σειρά ετών,  ανήκουν στον πολυεθνικό όμιλο 

Dixons. 

 

Οι άριστες σχέσεις που διατηρεί η  SPIDER με τους πελάτες της, η 

αμφίδρομη επικοινωνία και η καταγραφή των αυξανόμενων απαιτήσεων 

αυτών, σε συνδυασμό με τις νέες  επενδύσεις  στον κλάδο εξοπλισμού και 

επίπλωσης καταστημάτων, καθιστούν την εταιρία δυναμική και 

ανταγωνιστική στις εκτός συνόρων αγορές. 

Μόνιμος στόχος της εταιρίας είναι η αύξηση των εξαγωγών και η 

διεύρυνση του μεριδίου αγοράς στις χώρες της νότιας και ανατολικής 

Ευρώπης. 

 

Στον άλλο βασικό κλάδο δραστηριοποίησης- προϊόντα και συστήματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης- η εταιρία μέχρι τα τέλη του τρέχοντος 

μηνός θα παραδώσει στον δήμο Βελιγραδίου μεταλλικούς στατικούς 

κάδους απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας-πλάγιας φόρτωσης και 

ένα απορριμματοφόρο όχημα πλάγιας φόρτωσης τύπου CL1 25,  σύμβαση 

ύψους 365.000 € και αναμένει την προκήρυξη νέων διαγωνισμών.  

 

Στα πλαίσια της διεθνούς της παρουσίας, η εταιρία θα συμμετάσχει ως 

εκθέτης στην διεθνή έκθεση “POLLUTEC” με θέμα το περιβάλλον, την 

ολοκληρωμένη διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων, η οποία θα 

λάβει χώρα στις 28 Νοε.-01 Δεκ. στην Lyon-Γαλλία. 



Στα εκθέματα του περιπτέρου της θα παρουσιαστούν δορυφορικά 

απορριμματοφόρα οχήματα ανοικτού και κλειστού τύπου αναδεικνύοντας 

τον καταλυτικό ρόλο τους στη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς επίσης  

μεταλλικοί τροχήλατοι και στατικοί κάδοι απορριμμάτων διαφόρων 

χωρητικοτήτων,  για διαλογή και ανακύκλωση  χάρτου, γυαλιού, 

αλουμινίου κ.τ.λ 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, έχει  προγραμματιστεί σειρά συναντήσεων 

μεταξύ των υπευθύνων της εταιρείας και εκπροσώπων ξένων εταιρειών 

προερχομένων κυρίως από τις γαλλόφωνες χώρες της Β. Αφρικής, με 

σκοπό την δημιουργία νέων συνεργασιών στον τομέα των προϊόντων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. 


