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Ερµάρια από xas...
Ρεπορτάζ

δ
Zeppas στον γερµανικό στρατό

Νέα διεθνή σύµβαση για την εταιρία
επίπλων ∆ροµέα5, ποα προµηθεύει
µε γραφεία την Κοµισιόν και το CERN!

και σε ένα κτίριο στο οήµπλεγµα
των εγκαταστάσεων του CERN
στη Γενεύη.
mmatmopoidou@dimokjarianews.gr
To µεγάλο άλµα στις διεθνείς
no τη βιβλιοθήκη του
δράσεις ξεκίνησε τον
προέδρου της Κοµισιόν
Μάιο του 2009, όταν n ∆ροµέας
ΖοζέΜαΛωυέλ Μπαρόζο
υπέγραψε σύµβαση µε την
στις Βρυξέλλες, συς εγκαταστάσεις
E.E., ύψους 31.000.000 ευρώ,
του CERN στη Γενεύη,
για την προµήθεια επίπλων
n ∆ροµέας επικράτησε σε διεθνή σύµβασης 500.000 ευρώ. Πρόσφατα
και από το Κέντρο Ερευνών της
γραφείου όλων των υπηρεσιών
διαγωνισµό και θα προµηθεύσει
n ∆ροµέας ανέλαβε τον
Κοµισιόν στην Ισπρα της Ιταλίας,
της ανά τον κόσµο, διάρκειας
τον γερµανικό στρατό µε
εξοπλισµό του κηρίου του Κέντρου 2+2 ετών, επικρατώντας µεταξύ
στα ερµάρια για τον γερµανικό
ερµάρια «made in Σέρρες», αξίας
Ερευνών της Ευρωπαϊκής
στρατό.
µεγάλων ευρωπαϊκών και
Επιτροπής στην Ισπρα της
Η σερραϊκή εταιρία επίπλων 2.500.000 ευρώ. ∆εν είναι n
αµερικανικών εταιριών.
Ιταλίας,το οποίο αποτελεί ευρωπαϊκό Πέρα από όλα τα κύρια των
γραφείου ∆ροµέας σηκώνειπρώτη φορά non ο γερµανικός
σηµείο αναφοράς για θέµατακοινοτικών οργάνων στην ευρωπαϊκή
τα τελευταία χρόνια ψηλά στρατός επιλέγει τη σερραϊκή
επιχείρηση. Στα τέλη του προηγούµενουέρευνας. Η συνολική αξία
την ελληνική σηµαία του
ήπειρο, το όνοµα ∆ροµέας
έτους n εταιρία κέρδισε του έργου ανήλθε στα 906.000
design και της ποιότητας, αποδεικνύοντας
έφτασε και σης mo αποµακρυσµένες
ακόµα έναν διαγωντσµό
ευρώ.
ότι µια ελληνική
γωνιές του κόσµου, όπου
του γερµανικού στρατούγια την
To... χεράκι της όµως έχει
ειαιρία ano µια µικρή γωνιά
υπήρχαν ευρωπαϊκές υπηρεσίες,
βάλει n σερραϊκή επιχείρηση
της Ελλάδας µπορεί να αναµειρηθείπροµήθεια επίπλων, στο πλαίσιο
όπως για παράδειγµα στην
µε ξένα µεγαθήρια και
ΑντίςΑµπέµπα.
να κερδίσει.
Η τελευταία σύµβαση για τα
Η εταιρία, που ξεκίνησε το
ερµάρια του γερµανικού στρατού
1979 ως επιχείρηση µε τροχόσπιτα,
υπεγράφη χθες στη θεσσαλονίκη
αλλά πολύ γρήγορα έκανε
παρουσία του προέδρου
στροφή στα έπιπλα, δεν φανταζόταν
της εταιρίας Θανάση Παπαπαναγιώτου,
on 30 χρόντα µετά, το
του υπουργού
2009, θα γινόταν για µια τετραετία
Μακεδονίας - Θράκης Θεόδωρου
ο αποκλειστικός προµηθευτής
Καράογλου και του γενικού
επίπλων γραφείου της
προξένου της Γερµανίας
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
στην Ελλάδα Βόλφγκανγκ Χέλσερ
Μόλις πριν από δύο µέρες
Η µονάδα παραγωγής της βιοµηχανίας επίπλων στις Σέρρες
Οµηερµάγερ.

Μαρία Μαθιοπούηου
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Ο γερµανικός στρατός θα προµηθεύεται ελληνικά ερµάρια. Αριστερά: Ο πρόεδρος
της εταιρίας ∆ροµέας Θανάσης Παπαπαναγιώτον
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