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H
Α.Π. Γεωργιάδης Λτδ ακο-
λούθησε ανοδική πορεία, 
καθώς πρωτοπόρησε στην 
κατασκευή της οικιακής χλωρί-
νης ΝΕΧΛΩΡΑ, η οποία εδώ 
και 55 χρόνια επάξια κατέχει 
την πρώτη θέση σε πωλήσεις 
κυπριακής χλωρίνης στην κυ-
πριακή αγορά. Αξιοσημείωτη 
είναι επίσης η κατασκευή και 
εμπορία του σύρματος καθα-
ρισμού Λάνατεξ, το οποίο για 
πολλά χρόνια ήταν απαραί-
τητο για τις οικοκυρές για το 
ευκολότερο καθαρισμό, κυρίως 
μεταλλικών σκευών.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ 
ΔΥΟ ΠΥΛΏΝΕΣ
Με την πάροδο των χρόνων η 
εταιρεία αναπτύχθηκε σε δύο 
πυλώνες. Στην εισαγωγή και 
διάθεση χημικών προϊόντων 

βιομηχανικής χρήσης και στην 
εισαγωγή και διάθεση ειδών 
εστίασης μιας χρήσης, συμπε-
ριλαμβανομένων πλαστικών 
και χάρτινων ποτηριών καφέ, 
τα οποία μπορούν να προ-
σφερθούν ως επώνυμα ή ως 
ιδιωτικής ετικέτας ή με προκα-
θορισμένη  εκτύπωση από μια 
σειρά σχεδίων. 
Όπως και τα υπόλοιπα προ-
ϊόντα της εταιρείας, 
έτσι και τα ποτή-
ρια του καφέ, 
διαλέγονται 
με πολύ αυ-
στηρά κρι-
τήρια από 
κατασκευ-
αστές του 
εξωτερικού 
και πληρούν 
όλες τις ευρω-
παϊκές προδιαγραφές 
ποιοτικού ελέγχου.

ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΏΓΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 
Κτίζοντας και διατηρώντας 
σημαντικές επιχειρησιακές 
σχέσεις, με σημαντικούς εταί-
ρους στο εξωτερικό και την 

Κύπρο, η εταιρεία Α.Π.Γεωρ-
γιάδης Λτδ εξελίχθηκε 

σε ένα σημαντικό 
συνεργάτη βι-

ομηχανικών 
μονάδων της 
Κύπρου, ορ-
γανισμών κοι-
νής ωφελείας, 

οινοποιείων,  
ζυθοποιείων, 

υπεραγορών, ξενο-
δοχείων, εστιατορίων 

και καφετεριών. 
Κύριος άξονας της εταιρείας 
ήταν και είναι πάντοτε η προ-
σφορά ποιοτικών προϊόντων 
και υπηρεσιών στον πελάτη 
και σεβασμός στο περιβάλλον.                                                 
Το 2014, έτος - σταθμός για 
την εταιρεία, πραγματοποιή-
θηκε η μεταστέγαση στις νέες 

υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
μας στη Βιομηχανική Περιο-
χή Ιδαλίου, όπου πλέον τους 
παρέχεται η δυνατότητα για 
απρόσκοπτη αφοσίωση στην 
έρευνα και την κατασκευή υφι-
στάμενων και νέων προϊόντων, 
για ασφαλή αποθήκευση και 
διακίνηση των εμπορευμάτων 
σε όλους τους πελάτες της. 
Επενδύοντας στην τεχνολο-
γία, την τεχνογνωσία και την 
εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναμικού, η εταιρεία αντι-
μετωπίζει τις προκλήσεις με 
σύνεση και υπευθυνότητα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
Μελετώντας προσεκτικά 
τις τάσεις της αγοράς, μέσω 
των οποίων διαφαίνονται οι 
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Α.Π. ΓΕΏΡΓΙΑΔΗΣ 
Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 1953 με την επωνυμία 
Π.Λ. Γεωργιάδης και υιοί, από τα αδέλφια Αντρέα και 
Λοΐζο Γεωργιάδη. Κύριες ασχολίες της ήταν η εισαγωγή 
και εμπορία φαρμάκων, η κατασκευή και εμπορία ειδών 
καθαριότητας, κυρίως, οικιακής χλωρίνης και τελιού. 
Το 1973 η επιχείρηση διαχωρίστηκε και ο τομέας ειδών 
καθαριότητας ανατέθηκε στην καινούργια εταιρεία, που 
συστάθηκε, με την επωνυμία Α.Π. Γεωργιάδης Λτδ. 

ανάγκες του 
σύγχρονου 
καταναλωτή, η 
εταιρεία εντείνει 
τις προσπάθειές 
της για να τις 
ικανοποιεί, 
με προϊόντα 
που ανταπο-
κρίνονται σ’ 
αυτές τόσο 
ποιοτικά όσο 
και οικονομικά.                                                      
Παρά το γεγο-
νός ότι η κρίση 
έχει εντατικο-
ποιήσει τον 
ανταγωνισμό και 
από πολυεθνικές 
εταιρείες, μέσω 
εισαγωγών, στην 
εταιρεία πιστεύ-
ουμε ότι ο υγιής 
ανταγωνισμός 
είναι θεμιτός 
και καλούμε 
όλους να είναι 
σε εγρήγορση, 
έτσι ώστε να 
δημιουργούνται  
περιθώρια βελτί-
ωσης με όφελος 
για τον πελάτη.
Η τέλεια αναλογία μεταξύ 
ποιότητας, ποσότητας, ποι-
κιλίας και τιμής δεν επιτυγ-
χάνεται τυχαία. Προϋποθέτει 
πολλή δουλειά, διαρκή έρευνα 
αγοράς και αναγνώριση νέων 
τάσεων και αναγκών, αμφί-
δρομη επικοινωνία μεταξύ 
πελατών, εταιρείας και προ-
σωπικού. Προϋποθέτει επίσης 

τεχνογνωσία και 
διαρκή ενημέ-
ρωση για όλα τα 
θέματα που επη-
ρεάζουν το εμπό-
ριο σε διεθνές 
επίπεδο. Η εται-
ρεία  προσπαθεί 
να επιτυγχάνει τις 
καλύτερες δυνα-
τές τιμές και ποι-
κιλία, χωρίς όμως 
να συμβιβάζεται 
με κατώτερη ποι-
ότητα προϊόντων.

ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η εταιρεία στη-
ριζόταν πάντοτε 
στη χρήση της 
τεχνολογίας, 
ακόμα και την 
εποχή που 
πρωτοιδρύθηκε, 
εισάγοντας μη-
χανήματα αιχμής 
για τα δεδομένα 
της τότε εποχής. 
Με την πάροδο 
των χρόνων συ-
νεχίζει να εισάγει 

και να εφαρμόζει βέλτιστες 
τεχνολογικές πρακτικές και 
μεθόδους, που προσφέρουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα και 
οφέλη στην κατασκευή και τη 
διάθεση των προϊόντων, συμ-
βάλλοντας, ταυτόχρονα, στη 
μείωση του αποτυπώματός 
της στο περιβάλλον. 
Ακόμα, αναγνωρίζοντας τη 
μεγάλη σημασία των μέσων 

κοινωνικής δικτύω-
σης στην προώθη-
ση των προϊόντων, 
καθώς και στην 
ενίσχυση του 
brand loyalty, η 
εταιρεία προσπα-
θεί να ενισχύσει τη 
διαδικτυακή της 
παρουσία, μέσω 
της εταιρικής ιστο-
σελίδας 
www.
apgeorghiades.com 
και μέσω καναλιών 
κοινωνικής δικτύω-
σης, όπως είναι το 
Facebook. 

ΝΕΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
Τα μελλοντικά σχέδια και οι 
στόχοι της εταιρείας αφορούν 
στρατηγικές επέκτασης, οι 
οποίες ασφαλώς λαμβάνουν 
υπόψη και την κερδοφορία.                                                                 
Μέσα στο πλαίσιο του ευ 
επιχειρείν, η εταιρεία στοχεύ-
ει να συνεχίσει να προσφέρει 
λύσεις και προϊόντα τα οποία 
θα ικανοποιούν τις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες 
των πελατών της.                                                                                            
Με συνεχή εκπαί-
δευση και αναβάθ-
μιση του ανθρώ-
πινου δυναμικού 
της, με ομαδική 
δουλειά και 
προσφορά 
στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύ-

νολο στοχεύει στη δημιουργία 
σχέσεων συνεργασίας με τους 
πελάτες και όλους τους κοινω-
νικούς εταίρους, ατενίζοντας 
έτσι με αισιοδοξία το μέλλον.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑΣ 
Διεύθυνση: Πρωτομαγιάς

16, 2540, Δάλι 
Τηλέφωνο: 22521342

Φαξ: 22522610
E-mail: 

info@apgeorghiades.com
Ιστοσελίδα: 

www.apgeorghiades.com

FACTS 
AND 

FIGURES 
• Η εταιρεία 

στεγάζεται στις νέες 
υπερσύγχρονες 

ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις της 

από το 2014. 
• Οι εργασίες της 
διεξάγονται άνετα 

και με ασφάλεια κάτω 
από τις πιο αυστηρές 

προδιαγραφές 
συστημάτων 
ασφάλειας 
και υγείας. 

• Το προσωπικό της 
αποτελείται από 12 

άτομα, συμπεριλαμβα-
νομένου και του 

διευθυντικού 
προσωπικού. 

• Διαθέτει ιδιόκτητο 
στόλο φορτηγών και 
βαν για την αποτελε-
σματική και γρήγορη 
παράδοση των πα-

ραγγελιών σε όλη την 
Κύπρο. 

• Οι οδηγοί - μεταφο-
ρείς εμπορευμάτων 

είναι άρτια εκπαιδευ-
μένοι για τη διαχείρι-
ση και μεταφορά ακό-

μα και επικίνδυνων 
φορτίων.

A.P. Georghiades Ltd
Industrialists - Importers

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΗ, ΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΜΕ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΏΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ ΣΕ 
ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ  

ΠΟΛΥΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ιδιοκτήτης

Εταιρείας


