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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.
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Α.Π. Γεωργιάδης Λτδ ακολούθησε ανοδική πορεία,
καθώς πρωτοπόρησε στην
κατασκευή της οικιακής χλωρίνης ΝΕΧΛΩΡΑ, η οποία εδώ
και 55 χρόνια επάξια κατέχει
την πρώτη θέση σε πωλήσεις
κυπριακής χλωρίνης στην κυπριακή αγορά. Αξιοσημείωτη
είναι επίσης η κατασκευή και
εμπορία του σύρματος καθαρισμού Λάνατεξ, το οποίο για
πολλά χρόνια ήταν απαραίτητο για τις οικοκυρές για το
ευκολότερο καθαρισμό, κυρίως
μεταλλικών σκευών.

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΣΕ
ΔΥΟ ΠΥΛΏΝΕΣ
Με την πάροδο των χρόνων η
εταιρεία αναπτύχθηκε σε δύο
πυλώνες. Στην εισαγωγή και
διάθεση χημικών προϊόντων
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βιομηχανικής χρήσης και στην
εισαγωγή και διάθεση ειδών
εστίασης μιας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών
και χάρτινων ποτηριών καφέ,
τα οποία μπορούν να προσφερθούν ως επώνυμα ή ως
ιδιωτικής ετικέτας ή με προκαθορισμένη εκτύπωση από μια
σειρά σχεδίων.
Όπως και τα υπόλοιπα προΚύπρο, η εταιρεία Α.Π.Γεωρϊόντα της εταιρείας,
γιάδης Λτδ εξελίχθηκε
έτσι και τα ποτήσε ένα σημαντικό
ρια του καφέ,
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δημιουργούνται
Με την πάροδο
περιθώρια βελτίτων χρόνων συωσης με όφελος
νεχίζει να εισάγει
για τον πελάτη.
και να εφαρμόζει βέλτιστες
Η τέλεια αναλογία μεταξύ
τεχνολογικές πρακτικές και
ποιότητας, ποσότητας, ποιμεθόδους, που προσφέρουν
κιλίας και τιμής δεν επιτυγσημαντικά πλεονεκτήματα και
χάνεται τυχαία. Προϋποθέτει
οφέλη στην κατασκευή και τη
πολλή δουλειά, διαρκή έρευνα
διάθεση των προϊόντων, συμαγοράς και αναγνώριση νέων
βάλλοντας, ταυτόχρονα, στη
τάσεων και αναγκών, αμφίμείωση του αποτυπώματός
δρομη επικοινωνία μεταξύ
της στο περιβάλλον.
πελατών, εταιρείας και προΑκόμα, αναγνωρίζοντας τη
σωπικού. Προϋποθέτει επίσης
μεγάλη σημασία των μέσων
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υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
μας στη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, όπου πλέον τους
παρέχεται η δυνατότητα για
απρόσκοπτη αφοσίωση στην
έρευνα και την κατασκευή υφιστάμενων και νέων προϊόντων,
για ασφαλή αποθήκευση και
διακίνηση των εμπορευμάτων
σε όλους τους πελάτες της.
Επενδύοντας στην τεχνολογία, την τεχνογνωσία και την
εκπαίδευση του ανθρώπινου
δυναμικού, η εταιρεία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με
σύνεση και υπευθυνότητα.

ΠΟΙΌΤΗΤΑ, ΠΟΙΚΙΛΊΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΈΣ ΤΙΜΈΣ
Μελετώντας προσεκτικά
τις τάσεις της αγοράς, μέσω
των οποίων διαφαίνονται οι
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κοινωνικής δικτύωσης στην προώθηση των προϊόντων,
καθώς και στην
ενίσχυση του
brand loyalty, η
εταιρεία προσπαθεί να ενισχύσει τη
διαδικτυακή της
παρουσία, μέσω
της εταιρικής ιστοσελίδας
www.
apgeorghiades.com
και μέσω καναλιών
κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το
Facebook.

ΝΈΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ
ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ
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 στοχεύει να συνεχίσει να προσφέρει
λύσεις και προϊόντα τα οποία
θα ικανοποιούν τις συνεχώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες
των πελατών της.
Με συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού
της, με ομαδική
δουλειά και
προσφορά
στο ευρύτερο
κοινωνικό σύ-

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