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Westnet δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο της διανομής
προϊόντων τεχνολογίας στην αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.
Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2005 και έκτοτε αναπτύσσει δυναμικά την
παρουσία της στην αγορά της διανομής, αντιπροσωπεύοντας σημαντικά
πολυεθνικά brands. Οι άριστα δομημένες λειτουργίες της Westnet με
σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας λύσεων, σε συνδυασμό με τις
αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της, σηματοδοτούν
την αδιάκοπα δυναμική πορεία της στην αγορά διανομής προϊόντων
Τεχνολογίας.
Σήμερα, η Westnet συγκαταλέγεται στους κορυφαίους διανομείς
στην Ελλάδα, έχοντας διακριθεί για τα ανταγωνιστικά προϊόντα και τις
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρει, αλλά και για την άρτια
εξυπηρέτηση του πελατολογίου της, σε όλα τα κανάλια.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ηγέτης στην αγορά της διανομής προϊόντων τεχνολογίας

Με διεθνείς συνεργασίες, που φέρνουν σε Ελλάδα και Κύπρο τα πιο
σύγχρονα προϊόντα από το χώρο του Computing, του Mobility, των
Τηλεοράσεων, των Φωτογραφικών Μηχανών, των Αξεσουάρ και του
Gaming, και με ευέλικτες δομές, που διασφαλίζουν αξιοπιστία, αποτελεί
στρατηγικό συνεργάτη για πελάτες και προμηθευτές.
Η Westnet προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων, το οποίο
περιλαμβάνει τη διανομή και την αντιπροσώπευση προϊόντων
τεχνολογίας κορυφαίων εταιρειών της παγκόσμιας αγοράς, όπως Asus,
Canon, eStar, Hitachi, HP, Kodak, Lenovo, LG, Logitech, Microsoft, Phillips, Polaroid, Samsung, Sharp, Toshiba, TPLink, Trust.
Παράλληλα, παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, διευρύνει συνεχώς
το χαρτοφυλάκιό της με νέες κατηγορίες προϊόντων, πάντα με στόχο την
παροχή αξίας στους συνεργάτες της.
Τo 2017, η υπεροχή της επισφραγίστηκε με τον τίτλο του «Κορυφαίου
Προμηθευτή Τεχνολογίας» που απέσπασε στα Βραβεία «Retail Business Awards». Η διάκριση βασίστηκε στο κριτήριο των υψηλών
ποιοτικών χαρακτηριστικών που χαρακτηρίζουν όλο το φάσμα της
συνεργασίας πελάτη - προμηθευτή και προέκυψε κατόπιν έρευνας που
διεξήχθη με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
τη συμμετοχή των Διευθυντών Αγορών των αλυσίδων καταστημάτων.

2500+

25%

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

20%

€1.3ΕΚΑΤ.

ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Το 2017 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τη Westnet και για έναν ακόμη
λόγο, καθώς σήμανε την επέκταση της δραστηριότητάς της στην αγορά
της Κύπρου.

2017
Όμιλος Εταιρειών Olympia

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

€91M

EBITDA

€2M

