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Αγαπητοί φίλοι / φίλες, εργαζόμε-
νοι/ες του ομίλου ALFA WOOD, ένα
έτος έχει περάσει απο τη χρονική
στιγμή που με μεγάλη μας χαρά ο
όμιλος SHELMAN εντάχθηκε στην
οικογένεια της ALFA WOOD.
Eίναι πρόκληση για μένα, όλοι οι
εργαζόμενοι του εξελιγμένου πλέ -
ον ομίλου της ALFA WOOD να αι -
σθανθούν οτι ανήκουν κάτω από
μία ισχυρή ομπρέλα, αλλά και να
κατανοήσουν ότι δυναμικά μπο-
ρουν να συμβάλλουν σε ένα δημι-
ουργικό κοινό μέλλον. Γι’αυτό το
λόγο πλέον μετονομάσαμε το
μέχρι στιγμής εσωτερικό newslet-
ter του ομίλου απο "ALFA WOOD
news" σε "MIA ΦΩNH".

Aυτό αγαπητοί μου είναι το μήνυμα,
οτι όλοι οι εργαζόμενοι του ομίλου
έχουν ίσες ευκαιρίες ενώ παράλληλα
και εμείς σαν διοίκηση είμαστε ανοι-
χτοί σε όλους εσάς για απόψεις και
ιδέες που επιθυμείτε να εκφράσετε.
Aυτό βέβαια δεν σημαίνει οτι οι εται-
ρείες του ομίλου είναι "μία". Δεν
επιθυμούμε η αγορά να αντιληφθεί
κάτι τέτοιο! H ALFA WOOD και η
SHELMAN® συνεχίζουν να είναι δύο
διαφορετικές οντότητες που δρούν
ανταγωνιστικά ενώ οι εργαζόμενοι
των δύο εταιρειών θα πρέπει να
χαρακτηρίζονται από ευγενή άμιλ-
λα, προσπαθώντας με κάθε παρεχό-
μενη υποστήριξη να εκπληρώσουν
τους στόχους που τους έχουν τεθεί.

Διαφορετικές εταιρείες μέν αλλά
με MIA ΦΩNH, με κοινούς στό-
χους, με κοινά οράματα, με κοινό
μέλλον...

Με εκτίμηση,

Αδαμόπουλος Αντώνης

ΜHΝYΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ TOY OMIΛOY
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Την πλήρη γκάμα των προϊόντων της
παρουσίασε η SHELMAN® στη φετινή διε-
θνή έκθεση Medwood που πραγματοποι-
ήθηκε στις 22-25 Απριλίου στο εκθεσιακό
κέντρο Metropolitan Expo στο διεθνές
Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». 
Σε ένα εντυπωσιακό, κατάλευκο περίπτερο
400 m2 αναδείχθηκαν μοναδικά τα νέα
σχέδια μελαμινών και Postforming (πάγκοι
και πορτάκια), καθώς και η ήδη υπάρχου-
σα γκάμα όλων των προϊόντων της εταιρεί-
ας. Σε ειδικά διαμορφωμένες βιτρίνες
παρουσιάστηκαν με δημιουργικό τρόπο η
πυράντοχη μοριοσανίδα, ο ανθυγρός πά -
γκος, και εφαρμογές των νέων σχεδίων
μελαμινών και πάγκου Postforming.
Την έκθεση επισκέφθηκαν 12.000 επαγ-
γελματίες (αύξηση κατά 9% σε σχέση με
πέρυσι), ενώ στο περίπτερο της εταιρείας
μας αρχιτέκτονες, διακοσμητές, μηχανικοί,

έμποροι, αλλά και ιδιώτες είχαν την ευκαι-
ρία να ενημερωθούν για προϊόντα (μελαμί-
νες, πάγκους, πορτάκια, κόντρα πλακέ,
κλπ) και εφαρμογές με έμφαση τα νέα σχέ-
δια. Στους χώρους του περιπτέρου οι
ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τις
προδιαγραφές-πιστοποιήσεις των προϊό -
ντων  SHELMAN®. Ιδιαίτερη έμφαση δόθη-
κε στην 10ετή εγγύηση, που η εταιρεία
παρέχει για όλα τα προϊόντα παραγωγής
της. 
Σε δύο ειδικές εκδηλώσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν στα πλαίσια της έκθεσης, οι
επισκέπτες του περιπτέρου μας ενημερώ-
θηκαν για το design στο χώρο του επί-
πλου και τις προοπτικές του βιομηχανικού
σχεδιασμού στην Ελλάδα. Πιο συγκεκρι-
μένα, ο καθηγητής του ΤΕΙ Αθηνών, κ.
Αλεξίου μίλησε για το σχεδιασμό του επί-
πλου, την εκπαίδευση και την παραγωγή,

ενώ σε ξεχωριστή εκδήλωση, ο καθηγη-
τής του ΤΕΙ Καρδίτσας, κ. Μπάμπαλης
αναφέρθηκε στον ανθρωποκεντρικό σχε-
διασμό και στις ευθύνες ενός βιομηχανι-
κού σχεδιαστή. 
Στις 24 Απριλίου η SHELMAN®  και η ΑLFA
WOOD πραγματοποίησαν πάρτι  (δεξίω-
ση) στους χώρους της έκθεσης για τους
πελάτες, αλλά και τους επαγγελματίες του
χώρου, με φαγητό και ποτό υπό τις μελω-
δίες του, επίσης, κατάλευκου πιάνου. 

Συμμετοχή της SHELMAN® στην Medwood 2010
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Ο Όμιλος Alfa Wood έλαμψε

κατά τη διάρκεια της φετινής

έκθεσης Medwood που διορ-

γανώθηκε στο εκθεσιακό κέ -

ντρο Metropolitan Expo στο

αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενι-

ζέλος της Αθήνας.

Σε ένα μεγαλοπρεπές περίπτε-

ρο 165 τμ, ο όμιλος υποδέ-

χτηκε παλιούς και νέους

φίλους οι οποίοι είχαν την

ευκαιρία να δουν από κοντά

τα νέα προϊόντα και τον νέο

κατάλογο ALFAONE design materials. Η νέα σειρά προτάσεων

χρήσης και συνδυασμού των προϊόντων της ALFA WOOD αναμ-

φίβολα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους παραβρισκόμενους

–όπως είναι και το motto της σειράς -  καθώς επικέντρωσε το

ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Ορισμένα από τα

νέα προϊόντα που παρουσιάστηκαν ήταν νέα χρώματα σε πά -

γκους αλλά και στις μελαμίνες τα οποία διατίθενται πλέον  σε

πορτάκια μορφής R5 , σε κορνίζα Νο 88 και abs.  

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της Medwood, ο όμιλος διοργάνωσε

το Σάββατο, 24 Απριλίου 2010, ειδική εκδήλωση σε μία από τις

συνεδριακές αίθουσες του εκθεσιακού, προκειμένου να παρου-

σιάσει το νέο της «διαμάντι», το ALFA ONE design materials. Πιο

συγκεκριμένα, μέσα από τις δημιουργικές παρεμβάσεις του βιο-

μηχανικού σχεδιαστή Γιάννη Ξυλούρη πραγματοποιήθηκε μια

λεπτομερής περιγραφή των προϊόντων και των πολλαπλών τους

χρήσεων. Επίσης, ο σχεδιαστής

παρουσίασε τις διαφορετικές

εφαρμογές των προϊόντων της

σειράς σε όλα τα πεδία του σπι-

τιού, με σκοπό να αποδείξει

έμπρακτα πως τα προϊόντα

ξύλου σχετίζονται άμεσα με το

design. Η εταιρική αυτή παρου-

σίαση είχε μεγάλη προσέλευση

ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέ-

δειξαν όχι μόνο designers και

κατασκευαστές αλλά και το ευρύ

κοινό. 

Παράλληλα, το βράδυ της ίδιας ημέρας, στο χώρο των περιπτέ-

ρων της ALFA WOOD και της Shelman, ο όμιλος διοργάνωσε

ένα μίνι party για να γιορτάσει την επιτυχημένη έκβαση της συμ-

μετοχής του στην έκθεση. Από τις 7 έως τις 10μμ, έδωσαν το

παρών πολλοί μεγάλοι πελάτες και συνεργάτες του ομίλου, οι

οποίοι με χαλαρή και ευχάριστη διάθεση, είχαν την ευκαιρία να

συζητήσουν για τα δρώμενα του κλάδου αλλά και τα νέα προϊ -

όντα της εταιρείας. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στο κάλε-

σμα του ομίλου ανταποκρίθηκαν ακόμη αρχιτέκτονες και διακο-

σμητές. 

Η έκθεση ολοκληρώθηκε την Κυριακή με την ALFA WOOD να

συνιστά έναν από τους μεγάλους της πρωταγωνιστές ενώ από

την πλευρά της η εταιρεία ανανέωσε το ραντεβού με πελάτες και

συνεργάτες για την επόμενη διοργάνωση της Medwood, το

2012.      

Πηγή έμπνευσης η ALFAWOOD κατά τη διάρκεια
της Medwood
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Η ALFA WOOD πάντα πρωτοπό-

ρος σε ό, τι αφορά στα προϊόντα

της, προχωρά ένα βήμα παραπέ-

ρα και παρουσιάζει πέντε νέα

χρώματα μελαμινών. Η ιδιαιτε-

ρότητα των νέων αυτών αποχρώ-

σεων έγκειται στο ότι πλέον δια-

τίθενται και σε πορτάκια R5, σε

κορνίζα No 88 και σε abs. 

Πιο αναλυτικά, οι μελαμίνες δια-

τίθενται σε διαστάσεις 366 Χ

183χιλ και είναι ιδανικές για την

κατασκευή κουζινών, ντουλαπών

και διάφορων οικιακών επίπλων.

Τα μοντέλα είναι όλα σε επιφά-

νεια microwave και κυκλοφο-

ρούν με τους ακόλουθους κωδι-

κούς: 3602-frassino bianco

(κωδ. πορτ. 901), 3702-frassino

avorio (κωδ. πορτ. 902), 3802-

frassino miele (κωδ. πορτ. 903),

3902-rosewood (κωδ. πορτ.

904), 4002-rovere grigio (κωδ.

πορτ. 905).  

Δημιουργικότητα και  ποιότητα είναι τα βασικά κλειδιά

του Alfa Flooring της Alfa Wood που το καθιστούν το

μοναδικό παραγόμενο προϊόν, διεθνών προδιαγρα-

φών, τόσο για την Ελλάδα όσο και τα Βαλκάνια. Ο

Όμιλος  Alfa Wood, προσφέροντας πάντα υψηλής

ποιότητας προϊόντα, πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά

ανακοινώνοντας τη συνεργασία του με την εταιρεία

Unilin, παγκόσμια Leader στην εφεύρεση και ανάπτυ-

ξη της πατέντας clic.

Το σύστημα clic, είναι μια από τις καλύτερες μεθόδους

σύνδεσης στην αγορά, εγγυάται ένα δάπεδο χωρίς

ραφές και με αρμούς που είναι πρακτικά αόρατοι. Έτσι

το δάπεδο καθαρίζεται πιο εύκολα. Η οριζόντια επι-

φάνεια στο επάνω μέρος του γλωσσιδίου κουμπώνει

τέλεια στην εσοχή και έτσι δεν υπάρχει διάκενο μετα-

ξύ των σανίδων. Το δάπεδο είναι επίπεδο, χωρίς δια-

φορές ύψους ή φθορές στα σημεία  ένωσης. 

H εταιρεία SHELMAN® λανσάρει τη νέα

σειρά προϊό ντων SHELMADOOR® Col-

lection. Έτοιμα πορτάκια ντουλάπας και

κουζίνας με περιθώριο στο πάνω και

κάτω μέρος, στο ίδιο σχέδιο με το πορ-

τάκι ή σε απόχρωση αλουμινίου, προ-

σφέρονται για απεριόριστες κατασκευές

υψηλής αισθητικής.

H νέα αυτή σειρά προϊόντων παρουσιά-

στηκε για πρώτη φορά στην έκθεση

Medwood 2010 και απέδειξε ότι προ-

σφέρει επιλογές ακόμα και για τους πιο

απαιτητικούς, είτε είναι λάτρεις του κλα-

σικού, είτε αναζητούν μοντέρνες δημι-

ουργίες για το χώρο τους. Πορτάκια Post

Forming με επικάλυψη H.P.L. (High Pres-

sure Laminate), σε κόκκινο, μαύρο,

λευκό, μπεζ χρώμα και High Gloss fin-

ish, προτείνο νται για να χαρίζουν μο -

ντέρνο ύφος σε κάθε χώρο, ενώ σχέδια

σε πιο γήινες αποχρώσεις, με ανάγλυφη

επιφάνεια και κάθετο Profile (R5),

διατίθε νται για να “ντύσουν” χώρους

που θέλουν να ξεχωρίζουν για το ιδιαί-

τερο στυλ τους.

Aκολουθώντας τις αποχρώσεις της

μελαμίνης SHELMAN®, τα έτοιμα πορτά-

κια Direct Postforming διατίθενται τόσο

σε αποχρώσεις ξύλου, όπως Δρυς,

Eλιά, Oξυά φυσική, Mηλιά σκούρα και

Kε ρασιά, όσο και σε μοντέρνα, καινοτο-

μικά σχέδια, όπως το Raggio και το Rag-

gio σκούρο. H γκάμα διαθέτει ποικιλία

επιλογών, σε οριζόντιες και κάθετες

γραμμές, που ξεχωρίζουν για τη μοναδι-

κή τους υφή και δημιουργούν ένα περι-

βάλλον, όπου κυριαρχεί η κομψότητα

και η αισθητική.

ALFAWOOD: Νέες 
αποχρώσεις μελαμινών 

MIA ΦΩNHXειμώνας 2010 - 2011

Alfa Flooring

3602 frassino bianco / post 901 

3702 Frassino avorio / post 902

3802 Frassino miele / post 903 

3902 Rosewood / post 904

4002 Rovere grigio /post  905

LAMINATE ΠΑΤΩΜΑΤΑ

SHELMADOOR® Collection  «‘Έτοιμα Πορτάκια
Ντουλάπας και κουζίνας, από τη SHELMAΝ®»
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Τέσσερα νέα χρώματα προστέθηκαν πρόσφατα στο χρωματολόγιο ται-

νιών ABS της Alfa Wood που συνδέονται αρμονικά με τα χρώματα των

μελαμινών, Alfa Melamines, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση και

των πιο απαιτητικών καταναλωτών. 

Ταινίες ABS σε χρώματα που συνδυάζονται άψογα με τις μελαμίνες για

πορτάκια με κωδικούς χρωμάτων 

• 865 (είναι η μελαμίνη 3002 Δρυς Γκρι Οριζόντιο - matrix),

• 866 (είναι η μελαμίνη 2401 έβενος οριζόντιος - matrix), 

• 867 (είναι η μελαμίνη 2802 Δρυς Οριζόντιο - matrix) και 

• 868 (είναι η μελαμίνη 2902 Δρυς Οριζόντιο Λευκό - matrix).

Οι μελαμίνες με τις αντίστοιχες ταινίες ABS είναι ιδανικές τόσο για κατα-

σκευή κουζίνας, ντουλάπας όσο και για οικιακά έπιπλα και αποτελούν

την ιδανική λύση για ένα απόλυτα αρμονικό αισθητικά τελικό προϊόν.             

H εταιρεία SHELMAN®,

έχο ντας πάντα ως

στόχο την άμεση επι-

κοινωνία της εταιρείας

και των προϊόντων της

στον καταναλωτή, επέ-

στρεψε στην τηλεόρα-

ση τον Απρίλιο του 2010, μετά από 8 χρόνια απουσίας,

με νέα καμπάνια. 

Μέσω του τηλεοπτικού spot, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση

στην 10ετή εγγύηση, που η εταιρεία SHELMAN® παρέ-

χει στους πελάτες της, σφραγίζοντας έτσι την υψηλή

ποιότητα που διακρίνει τα προϊόντα παραγωγής της. 

Η ταινία προβάλει μία μητέρα που εμπιστεύεται για το

παιδί της τα προϊόντα SHELMAN®, εμφανίζει εικόνες

από τις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του εργοστασίου

Χαλκίδας, και «δένει» τα προϊόντα της εταιρείας με

χρήσεις που μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε απαί-

τηση, «ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΩΣ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ».

Ταινίες ABS για απόλυτο
συνδυασμό στα έπιπλα από
την ALFAWOOD

Nέα τηλεοπτική 
καμπάνια SHELMAN®

Η εταιρεία SHELMAN τα τελευταία χρόνια

διατηρεί έναν σημαντικό δίαυλο επικοινω-

νίας με τους αρχιτέκτονες και τους μηχανι-

κούς έργων. Με αυτό το σκεπτικό το τμήμα

Marketing πραγματοποιεί παρουσιάσεις

σε δημόσιους κι ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

φορείς. Τον Δεκέμβρη του 2010, το τμήμα

Προώθησης Προϊόντων παρουσίασε τον

όμιλο SHELMAN σε τμήματα εσωτερικής

αρχιτεκτονικής του εκπαιδευτικού Ιδρύμα-

τος ΑΚΤΟ και στο τμήμα Μηχανικών του

Mediterranean College.

Οι παρουσιάσεις παρείχαν την δυνατότητα

στους σπουδαστές να αποκομίσουν μία

πρώτη εντύπωση για τις εργοστασιακές της

εγκαταστάσεις και κυρίως να έρθουν σε

επαφή με τα προϊόντα που η SHELMAN

παράγει και εμπορεύεται. Ιδιαίτερη έμφαση

δόθηκε στις πιστοποιήσεις των προϊόντων

και την πλήρη εναρμόνιση της εταιρείας με

τις ευρωπαϊκές νόρμες που αφορούν τα επι-

τρεπόμενα όρια στην εκπομπή φορμαλδεΰ-

δης. Ακόμα οι σπουδαστές ενημερώθηκαν

για την 10ετή εγγύηση που η SHELMAN

παρέχει στα βιομηχανικά της προϊόντα. 

Οι εισηγητές της SHELMAN ενθάρρυναν

τον ανοιχτό διάλογο με τους μελλοντικούς

διαμορφωτές γνώμης. Έτσι κατά την διάρ-

κεια των συζητήσεων οι αυριανοί επαγγελ-

ματίες, κρατώντας σημειώσεις, διαπίστω-

σαν ότι η γκάμα των προϊόντων SHELMAN

προσφέρει συνέργια υλικών και λύσεις

από το δάπεδο ως την οροφή. Εμβάθυναν

στις σχεδιαστικές τάσεις και τις προτεινόμε-

νες χρήσεις των μελαμινικών κι P.F. στοιχεί-

ων. Έλυσαν απορίες για τους τρόπους

εφαρμογής των Κόντρα Πλακέ κι εντόπισαν

χρήσεις των επενδεδυμένων επιφανειών. 

Η εταιρεία SHELMAN® κοντά στους
εκπαιδευτικούς φορείς

MIA ΦΩNH Eσωτερικό newsletter εργαζομένων 
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Η εταιρεία SHELMAN® στα πλαίσια προβολής

και προώθησης των προϊόντων της, παρουσιά-

ζει για πρώτη φορά, μια μοντέρνα προωθητική

συσκευασία, η οποία παρέχει συγκεντρωτικά σε

κάθε ενδιαφερόμενο δείγματα από τις προϊοντι-

κές κατηγορίες που διαθέτει η εταιρεία στην

αγορά του ξύλου.

Μέσα από αυτή την νέα συσκευασία μπορεί

κανείς να γνωρίσει την μοναδικής ποιότητας

μοριοσανίδα SHELMAPAN® με δείγματα απλής,

ανθυγρής και πυράντοχης μοριοσανίδας, την

ευρεία  γκάμα σχεδίων των μελαμινών, των

προϊόντων Postforming (πορτάκια P/F, DPF και

πάγκου), του MDF LAC, των Επενδεδυμένων

Επιφανειών και όλων των ειδών του Κόντρα

Πλακέ.

Σε ειδική θήκη υπάρχει ενημερωτικό υλικό

όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφο-

ρίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις διαστά-

σεις παραγωγής των προϊόντων. 

Σκοπός της νέας προωθητικής συσκευασίας

SHELMAN® είναι η προώθηση των προϊόντων

στους τελικούς χρήστες (μαραγκούς, ξυλουρ-

γούς, επιπλοποιούς, κατασκευαστές επίπλων

κουζίνας κ.α.) και μέσω αυτών η ενημέρωση

του καταναλωτή για τα προϊόντα της εταιρείας.

Νέα προωθητική
συσκευασία από τη
SHELMAN®

Η αγορά λέει ναι στη
συσκευασία alfaone!

Με πολύ μεγάλη επιτυχία έκλεισε ο κύκλος σεμιναρίων του προσωπικού

της ALFA WOOD Πίνδος στα Γρεβενά. Στα πλαίσια των σεμιναρίων αυτών,

τόσο τα διοικητικά στελέχη όσο και το υπόλοιπο προσωπικό διεύρυνε τις

γνώσεις του πάνω σε θέματα  της τεχνολογίας του ξύλου που επικεντρώ-

θηκαν ειδικότερα στην τεχνολογία παραγωγής των ινοπλακών. 

Χαρακτηριστικό ήταν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων που δεν μειώθηκε

μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Εισηγητής των σεμιναρίων ήταν ο Δρ. Γεώργιος

Νταλός,  Τεχνολόγος Ξύλου Αν. Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού και

Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. Σημαντικό ήταν το κομμάτι της συζήτησης

πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς στην

παραγωγή για τα οποία όμως δόθηκαν εξηγήσεις μέσα στο χώρο εργασίας.

Η εκπαίδευση αυτή άφησε πιο πλούσιους σε γνώσεις τους συμμετέχοντες

ανοίγοντας ταυτόχρονα μια διαρκή επικοινωνία με τον εισηγητή πάνω σε

θέματα που θα χρειαστούν την συμβολή του και στο μέλλον. 

Μεγάλη αποδοχή λαμβάνει η συσκευασία ενδεικτικών δειγμάτων των προϊόντων

που περιλαμβάνονται στη σειρά alfaone design materials. Τo εύχρηστο πακέτο

που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια της έκθεσης Medwood τον

περασμένο Απρίλιο, φαίνεται πως έχει κερδίσει το ενδιαφέρον της αγοράς.

Μαραγκοί, ξυλουργοί, κατασκευαστές επίπλων κουζίνας και σπιτιού, αρχιτέκτο-

νες και διακοσμητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργούν εμπνευσμένοι

από τα υλικά της σειράς alfa one. Η σειρά αυτή που χαρακτηρίζεται από τη μονα-

δική Alfa Wood καινοτομία της ενιαίας γκάμας προϊόντων σε ένα ενιαίο χρωματο-

λόγιο, αναδεικνύεται με τον καλύτερο

τρόπο μέσω της νέας συσκευασίας.  

Η «έξυπνη» αυτή συσκευασία, που

διατίθεται δωρεάν, παρέχει συγκε -

ντρωμένα στους επαγγελματίες αντι-

προσωπευτικά δείγματα των προϊό -

ντων alfaSupergloss (γυαλιστερές επι-

φάνειες), alfaMelamines (μελαμίνες),

alfaWave (κυματιστό MDF), alfaMD-

Flac (λακαριστό MDF), alfaTops (πάγ-

κοι εργασίας), alfaCabinetdoors

(πορτάκια κουζίνας), alfaDeco (διακο-

σμητικές μελαμίνες) και alfaProfiles

(κορνίζες & κάσες). 

MIA ΦΩNHXειμώνας 2010 - 2011

Ακολουθώντας την αυξητική πορεία στην
εξαγωγική του δραστηριότητα (αύξηση
24% το 2008), ο όμιλος Alfa Wood, μετά
την εξαγορά της Shelman, κάνει νέα
ανοίγματα προς Κύπρο και Ρουμανία. Η
ελληνική βιομηχανία ξύλου «άνοιξε τα
φτερά» της στην αγορά της Ρουμανίας, με
τη λειτουργία αρμόδιου γραφείου, ενώ
για πρώτη φορά η Alfa Wood ναύλωσε
καράβι το οποίο από το λιμάνι του Βόλου,

μετέφερε στη γειτονική Κύπρο 500 κυβικά
με προϊόντα της εταιρίας όπως μελαμίνες,
κάσες, κορνίζες, γυμνό mdf, επενδεδυμέ-
νο mdf και επενδεδυμένο νοβοπάν.
Παράλληλα, θα πρέπει να τονιστεί πως ο
Όμιλος Alfa Wood διανέμει προϊόντα  σε
Αιθιοπία, Τουρκία, ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία,
Ντουμπάι, Λίβανο, Ινδία, Ιορδανία, Σερ-
βία, Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβα-
νία και Βοσνία. 

Αύξηση 
εξαγωγικής 
δραστηριότητας
για την 
ALFAWOOD

Σεμινάρια για το προσωπι-
κό της ALFAWOOD Πίνδος
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Αισθητή την παρουσία τους στο διεθνές «γίγνε-

σθαι» του κλάδου έκαναν οι μεγαλύτερες βιο-

μηχανίες ξύλου στην Ελλάδα, Αlfa Wood και

Shelman, με εντυπωσιακό περίπτερο στη διε-

θνή έκθεση για τη βιομηχανία επίπλου Sicam

2010. Για τέσσερις συνεχείς ημέρες  (20-23

Οκτωβρίου), στο Pordenone της Ιταλίας, οι

εκπρόσωποι των δύο βιομηχανιών ήρθαν σε

επαφή με επισκέπτες, από όλες τις μεγάλες

αγορές του κλάδου, όπως αυτές της Γερμανίας,

της Ισπανίας, της Ρωσίας και της Μεγάλη Βρε-

τανίας και αποτέλεσαν δύο από τους δυνατότε-

ρους «παίχτες»  από τους συνολικά 530 εκθέ-

τες που κάλυψαν 14.000 τμ.

H ALFAWOOD
και SHELMAN®

στη Sicam

MIA ΦΩNH Eσωτερικό newsletter εργαζομένων 
Alfa Wood & Shelman

Η εταιρεία ALFA WOOD, πιστή στα ραντε-

βού της με όλες τις μεγάλες, διεθνείς και

μη, εκθέσεις του κλάδου, βρέθηκε στις

22-25 Απριλίου 2010, στην έκθεση

WOOD WORLD 2010 στο Κάιρο, στην

Αίγυπτο αλλά και επίσης συμμετείχε στην

έκθεση MOBTEX 2010  στην Τρίπολη, στη

Λιβύη από 25-28 Οκτωβρίου 2010 όπου

για ακόμη μία φορά κέρδισε επάξια τις

εντυπώσεις με τα καινοτόμα και υψηλής

ποιότητας προϊόντα της. 

Η εταιρεία και στις δυο παραπάνω εκθέ-

σεις παρουσίασε τα καινούρια της προ-

ϊόντα και αποχρώσεις σε πάγκους , μελα-

μίνες και επιφάνειες όπως επίσης και τη

νέα σειρά ALFAONE design materials

που κατά γενική ομολογία, είναι μία από

τις καλύτερες σειρές προϊόντων που έχει

δημιουργήσει. 

Η παρουσία της ALFA WOOD ήταν ιδιαί-

τερα δυναμική κατά τη διάρκεια της

έκθεσης ενώ όσοι επισκέφτηκαν το περί-

πτερο της είχαν μόνο θετικά σχόλια να

κάνουν για την πρωτοπορία και τις υψη-

λές τεχνολογίες της ALFA WOOD.

Η ALFAWOOD συμμετείχε σε
εκθέσεις της Αιγύπτου και της
Λιβύης

Ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα «Σύγχρονη 
εφοδιαστική αλυσίδα - Logistics Management» 
για την ALFAWOOD

Το ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα προγράμματος με τίτλο «Σύγχρονη εφοδιαστική αλυ-
σίδα – Logistics Management» πραγματοποιήθηκε από την  Ελληνική Εταιρία Διοική-
σεως   Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Τμήμα Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος για τον Όμιλο
Alfa Wood ΑΕΒΕ. Το πρόγραμμα ήταν συνολικής διάρκειας 24 ωρών και το παρακο-
λούθησαν 20 στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων του Ομίλου. 
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Η Χορηγία της ALFAWOOD A.E.B.E 
στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ευχαριστήρια επιστολή προς την ALFA-
WOOD A.E.B.E απέστειλε ο οργανισμός
«Το χαμόγελο του παιδιού» για την
προσφορά ξυλείας της βιομηχανίας σε
ένα από τα 9 Σπίτια του Οργανισμού και
συγκεκριμένα σε αυτό της Κυλλήνης,
όπου μεγαλώνουν σήμερα 22 παιδιά. Η
ξυλεία χρησιμοποιήθηκε για την επέκτα-
ση της κουζίνας και την κατασκευή ντου-

λάπας και όπως χαρακτηριστικά σημει-
ώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ του εθελοντι-
κού οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος: 

«Η προσφορά σας αυτή σημαίνει για
εμάς κατάθεση ψυχής στο δύσκολο
έργο μας. Με την ευγενική σας χειρονο-
μία αποδεικνύετε τα θερμά σας αισθή-
ματα για το Σύλλογο μας και ενισχύετε

την προσπάθειά μας να είμαστε κοντά
στα παιδιά που τους λείπει το χαμόγε-
λο-και όχι μόνο. 
Η στήριξή σας είναι πραγματικά πολύτι-
μη για όλους εμάς που εκπροσωπούμε
«Το χαμόγελο του Παιδιού». 
Όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε μια
μεγάλη ασπίδα προστασίας των παι-
διών που μας έχουν ανάγκη. 

30 χρόνια ALFAWOOD

Τα 30 χρόνια λειτουργίας γιόρτασε ο όμιλος ALFA WOOD
με μια ανοιχτή εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του, στο 10º
χιλ. της οδού Λάρισας Κοζάνης, στην οποία παρευρέθηκαν
εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, συνεργάτες, φίλοι, αλλά
και πλήθος κόσμου που είχε την ευκαιρία να κερδίσει
πλούσια δώρα. 
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, κ.
Αντώνης Αδαμόπουλος, έκανε έναν σύντομο απολογισμό
της 30χρονης επιτυχημένης πορείας της ALFA WOOD. 
Παράλληλα ο βιομηχανικός σχεδιαστής Ιωάννης Ξυλούρης
και ο Κωνσταντίνος Νασίκας, μέλος της Ελληνικής Εταιρίας
Βιομάζας ενημέρωσαν διακοσμητές, αρχιτέκτονες, πολιτι-
κούς μηχανικούς και κατασκευαστές για τα καινοτομικά
προϊόντα της εταιρίας. 
Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση υπό τους ήχους live μουσικής
από σαξόφωνο και πιάνο. 
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιε-
ρωμένη χριστουγεννιάτική γιορτή για τα
παιδιά των εργαζομένων της ALFA
WOOD AEBE την Κυριακή, 19 Δεκεμβρί-
ου 2010. Οι μικροί φίλοι του ομίλου συγ-
κεντρώθηκαν στο κέντρο «Village Gar-
den» (4o χλμ. Λάρισας – Νίκαιας) και δια-
σκέδασαν με το γιορτινό πρόγραμμα
αλλά και πολλές εκπλήξεις.  

Χριστουγεννιάτικη
παιδική γιορτή για τα
παιδιά της ALFAWOOD

Super Gloss πορτάκια σε μορφή R2
από την ALFAWOOD

Πιστή στην αρχή της για παραγωγή προϊόντων υψηλής

αισθητικής και προσιτής πολυτέλειας, η Alfa Wood ετοιμάζε-

ται να λανσάρει τα νέα πορτάκια super gloss με προφίλ R2.

Η βιομηχανία έχει ήδη στήσει καινούρια γραμμή παραγωγής

και για άλλη μια φορά επενδύει έξυπνα και καινοτομεί παρά-

γοντας προϊόντα ιδανικά για όλους τους χώρους.  Όσον

αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το πάνελ έχει διαστάσεις

280x122 cm και πάχος 18 mm και τα πορτάκια έχουν πλάτος

30, 35, 40, 45, 50, 55 και 60 mm ενώ υπάρχουν και αντί-

στοιχα χρώματα ταινιών.  Τα προϊόντα ALFA Super Gloss είναι

γυαλιστερά φύλλα (abs) ενός χιλιοστού και θα διατίθενται σε

8 χρώματα (λευκό, μπεζ, μεταλλικό, cappuccino, πορτοκαλί,

κόκκινο, μπορντό, μαύρο). Θα έχουν προστατευτικό φιλμ και

η επιφάνειά τους θα είναι λεία και γυαλιστερή και το εσωτε-

ρικό τους θα αποτελείται από MDF 16 mm και η κατωφάνειά

τους από hpl 1mm σε σαγρέ αντίστοιχου χρώματος της επι-

φάνειας abs. To νέο αυτό προϊόν της Alfa Wood είναι ιδανικό

για έπιπλα κουζίνας. 
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Κατά τη διάρκεια της έκθεσης Medwood, ο όμιλος

ALFA WOOD παρουσίασε πληθώρα νέων προϊόντων

και προτάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις

του σήμερα. Η ALFA WOOD, πάντα κοντά στους

πελάτες της, εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο τη σειρά

με πάγκους με έξι νέες αποχρώσεις για πάγκους οι

οποίες προστέθηκαν στην ήδη υπάρχουσα σειρά.

Οι πάγκοι είναι διαθέσιμοι σε διαστάσεις 420 Χ 60 Χ

38χιλ και σε μορφή U R5 ενώ βασικό χαρακτηριστικό

τους είναι η υψηλή ανθεκτικότητα τους στην υγρασία.

Τα νέα χρώματα είναι τα εξής: 3328 επιφάνεια mika,

3329 επιφάνεια cliff, 3324 επιφάνεια mika, 3327 επι-

φάνεια mika, 3326 επιφάνεια mika και 0001 επιφά-

νεια mika.

Ένας από τους βασικούς στόχους της ALFA

WOOD είναι συνεχώς να εξελίσσεται μέσα

από την αναβάθμιση και εξέλιξη των προ-

ϊόντων που παρέχει. Μετά από συνεχή

διεξαγωγή ποιοτικών ερευνών και στα

πλαίσια κάλυψης συγκεκριμένων ανα -

γκών και ζητουμένων της αγοράς, προχώ-

ρησε στην απόφαση να εμπλουτίσει τις

μελαμίνες  που διαθέτει με νέα χρώματα. 

Ουσιαστικά τα 5 νέα χρώματα που πρό-

σφατα προστέθηκαν στο χρωματολόγιο

των μελαμινών – Alfa Melamines (4002  -

SAND ASH, 4502  - ROVERE  GREY, 4602

- ROVERE DARK GREY, 4702 - ROVERE

BEIGE, 4802 - ROVERE ROCK) σε μορφή

sawn - cut. Διατίθενται σε διάσταση 366 x

183 και είναι ιδανικά τόσο για κατασκευή

κουζίνας, ντουλάπας όσο και για οικιακά

έπιπλα. 

Νέα χρώματα για πάγκους από την ALFAWOOD

Νέα χρώματα στις μελαμίνες ALFAWOOD

3329 mika

3327 mika

0001 mika

3328 mika

3324 mika

3326 mika
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Στο κέντρο των εξελίξεων της αγοράς βρέθηκαν η ALFA WOOD   και η SHELMAN με τη συμμετοχή τους στη διεθνή έκθεση για τα
μηχανήματα και τον εξοπλισμό επεξεργασίας ξύλου που πραγματοποιήθηκε από 2 έως 5 Δεκεμβρίου στη Δαμασκό της Συρίας. Οι
εκπρόσωποι των δύο εταιρειών ήρθαν σε επαφή με επαγγελματίες από όλους τους συναφείς κλάδους όπως είναι κατασκευαστικές
εταιρείες, εταιρείες επιπλοποιίας. 

Συμμετοχή ALFAWOOD - SHELMAN® στην έκθεση Woodteck
International Fair For Wood Machinery, Equipment & 
Accessories στη Συρία

Η Alfa Wood και
η SHELMAN® στην
Big 5 Show στο Dubai

Σε ένα ίσως από τα πιο σημαντικά «εμπορικά
σταυροδρόμια», στο Ντουμπάι, οι ελληνικές βιο-
μηχανίες ξύλου Alfa Wood και Shelman είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν καινοτόμα προϊόντα
και να συνάψουν σημαντικές εμπορικές συμφω-
νίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. 

Από τις 22 έως τις 25 Νοεμβρίου, εκπρόσωποι
των δύο εταιρειών βρέθηκαν στην Big 5 Show στο
Ντουμπάι, τη διεθνή έκθεση για τις κατασκευές και
τη βιομηχανία των δομικών υλικών. Σε μια αγορά
όπου ελάχιστες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν κατα-
φέρει μέχρι στιγμής να αναπτυχθούν, οι δύο ελλη-
νικές βιομηχανίες πρόβαλαν τις εξειδικευμένες
λύσεις που προσφέρουν, λύσεις που αποτελούν
προϊόν πολυετούς εμπειρίας και συνεχούς επέν-
δυσης σε τεχνογνωσία και εκσυγχρονισμό. 

Άγης Καρακώστας: Export manager του Ομίλου Alfa Wood 
Αγοραστός Στέλιος: Διευθυντής όλων των εργοστασίων του Ομίλου 
ALFA WOOD και Αναπληρωτης Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ALFA WOOD 
Αδαμόπουλος Βασίλειος: Μέλος του Δ.Σ του Ομίλου 
Τσιρίκας Γεώργιος: Εμπορικός Διευθυντής ALFA WOOD 
Δημάκη Ιωάννα: Διευθύνση  Marketing του Ομίλου 
Borislav Vukovic: Υπεύθυνος Πωλήσεων Σερβίας 

Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες ξύλου στην Ελλάδα,
Αlfa Wood και Shelman, συμμετείχαν με εντυπω-
σιακό περίπτερο στη διεθνή έκθεση του Βελιγραδί-
ου για το  έπιπλο που πραγματοποιήθηκε από τις
15 έως τις 21 Νοεμβρίου. Η σερβική πρωτεύουσα
υποδέχθηκε επισκέπτες από την παγκόσμια αγορά
επίπλου όπως χονδρέμπορους, εισαγωγείς, κλαδι-
κές ενώσεις και οργανισμούς, αρχιτέκτονες, διακο-
σμητές κλπ. Τα εκθέματα αφορούσαν σε επίπλωση
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου κλπ. 

MIA ΦΩNH Eσωτερικό newsletter εργαζομένων 
Alfa Wood & Shelman
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Η ALFAWOOD
και SHELMAN® στη 
διεθνή έκθεση 
επίπλου στο 
Βελιγράδι
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Ο όμιλος
ALFAWOOD KAI SHELMAN®

εύχεται σε όλους τους
εργαζομένους

για το νέο έτος!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Άγης Καρακώστας: Export manager του Ομίλου Alfa Wood 
Αγοραστός Στέλιος: Διευθυντής όλων των εργοστασίων του Ομίλου 
ALFA WOOD και Αναπληρωτης Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ALFA WOOD 
Αδαμόπουλος Βασίλειος: Μέλος του Δ.Σ του Ομίλου 
Τσιρίκας Γεώργιος: Εμπορικός Διευθυντής ALFA WOOD 
Δημάκη Ιωάννα: Διευθύνση  Marketing του Ομίλου 
Borislav Vukovic: Υπεύθυνος Πωλήσεων Σερβίας 
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* Παρακαλούμε αποστείλατε τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις σας ή τα νέα σας στη διεύθυνση miafoni@alfawoodgroup.gr

ή στο τηλ: 2410 561285

MIA ΦΩNH Eσωτερικό newsletter εργαζομένων 
Alfa Wood & Shelman

NEA EPΓAZOMENΩN THΣ SHELMAN

NEA EPΓAZOMENΩN THΣ ALFA WOOD

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η οικογένεια της Alfa Wood με χαρά υποδέχτηκε τα νέα της μέλη.  

Επτά πανέμορφα μωράκια μεγάλωσαν τις οικογένειες των παρακάτω

συναδέλφων. Εμείς από την πλευρά μας, τους στέλνουμε πολλές

ευχές για υγεία και ευημερία!

• Ο κος Στέλιος Αγοραστός και η κυρία Δημάκη απέκτησαν και πάλι γιο

• Ο κος Κωνσταντίνος Τζίτζος απέκτησε δίδυμα

• Ο κος Δημήτρης Τασίκας έγινε πατέρας (γιος)

• Ο κος Γεώργιος Μπαλάτσος έγινε πατέρας (γιος)

• Ο κος Βασίλειος Δερίλας έγινε για δεύτερη φορά πατέρας (κόρη)

• Ο κος Κωνσταντίνος Γάτος έγινε επίσης για δεύτερη φορά πατέρας

(κόρη) 

• Ο Θοδωρής Γεωργούλης απέκτησε στις 30/07/2010 κορίτσι 

• Ο Μπαλογιάννης Δημήτρης απέκτησε στις 10/11/10 κοριτσάκι 

• Ο Αδαμόπουλος Γιάννης απέκτησε στις 16/11/10 κοριτσάκι 

• O Kων/νος Τσιόγκας έγινε πρώτη φορά πατέρας σε γιο, το Σεπτέμβιο

του 2010

• O Δάλλας Ευάγγελος έγινε πρώτη φορά πατέρας σε γιο, το Σεπτέμ-

βριο του 2010

ΒΑΦΤΙΣΙΑ
Τρία από τα μικρά μας AlfaWoodακια, η Χρυσάνθη,ο Νίκος και ο Κων-

σταντίνος,  βαφτίστηκαν πρόσφατα.  Τους ευχόμαστε ό, τι καλύτερο!

• Ο κος Ανδρέας Οκλαδιώτης βάφτισε την κόρη του, Χρυσάνθη

• Η κα Ξανθή Γαλάρα βάφτισε το γιο της, Νίκο

• Ο κος Βασίλειος Δερίλας βάφτισε το γιο του, Κωνσταντίνο.

• Η Δημοσίου Σεβαστή βάφτισε στις 22/08/10 την κόρη της και το

όνομα αυτής Παναγιώτα-Χρυσοβαλάντω

• Η Κερασίνα Τσιριβάβα βάφτισε το γιό της και τον έβγαλε Αθανάσιο

• Ο Τασίκας Δημήτρης βάφτικσς τον γιο του

• O Mπαλογιάννης βάφτισε τον γιο του και επίσης έγινε για τρίτη φορά

πατέρας με γιο στις 10/11/10

• Ο Καραμούζας Κώστας βάφτισε τα δίδυμα παιδιά του 

• O Tζίτζιος Κωνσταντίνος βάφτισε τα δίδυμα παιδιά του, ένα αγόρι και

ένα κορίτσι

ΓΑΜΟΙ
Τρία αγαπημένα ζευγάρια ξεκίνησαν το ταξίδι της κοινής τους ζωής…

Πολλές ευχές για βίο ανθόσπαρτο!

• Η Γιούλα Αγοραστού και ο Γιώργος Παππάς

• Η Ελένη Καρύδη και ο Στέφανος Βαφειάδης

• Η Γεωργία Καφφέ και ο Αντώνης Γκουτζόπουλος

• O Γιώργος Ζιωγάνας παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του

Μαρία στις 04-09-10

• Ο κος Σταύρος Λαφτσίδης πάντρεψε την κόρη του Κυριακή 29-05-10

• Ο κος Mπαλάτσος Γεώργιος παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον

Ιούλιο του 2010

• O Nτούνας Αλέκος παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2010

• O Γιαννούλας Γεώργιος παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2010

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Μετά από το εξουθενωτικό διάβασμα, δύο παιδιά συναδέλφων μας

είδαν τους κόπους τους να ανταμείβονται! Πολλά μπράβο και καλή

σταδιοδρομία!

• Ο γιος της κας Καραΐσκου, Γιάννης Βαξεβάνος πέρασε στη Γεωπονική

• Ο γιος του κου Βούντα, Γιώργος Βούντας είναι πλέον φοιτητής στο

Βιολογικό.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Oκτώ υγιέστατα μωράκια ήρθαν στη ζωή, φέρνοντας χαρά στους
γονείς και συναδέλφους μας  αλλά και στον όμιλο Shlelman γενικότερα.
Ευχή όλων μας, να τους ζήσουν!
• Ο κος Δημήτρης Κούρτογλου έγινε πατέρας (κόρη)
• Ο κος Κωνσταντίνος Δημάδης έγινε πατέρας (κόρη)
• Ο κος Αναστάσιος Χατζηπαζαρλής έγινε πατέρας (κόρη)
• Ο κος Χρήστος Γκοτζαρίδης έγινε πατέρας (κόρη)
• Η κα Μαρία Τσακίρη έγινε μητέρα (γιος)
• Ο κος Αλέξανδρος Τσερπίδης έγινε πατέρας (γιος)
• Ο κος Γεώργιος Μαλαντάρας έγινε για Τρίτη φορά πατέρας (γιος)
• Ο Κωνσταντίνος Σκουμπρής απέκτησε το δεύτερο παιδί του (κόρη)

ΓΑΜΟΙ
Ένας πρώην συνάδελφός μας, ο κος Μπάμπης Κοτσιφάκης ένωσε τη
ζωή του με την εκλεκτή της καρδιά του. Τους ευχόμαστε να είναι πάντα
ευτυχισμένοι!
• Ο Μπάμπης Κοτσιφάκης παντρεύτηκε την Αννέτα Δροσοπούλου.
• Η Αννέτα Δροσοπούλου και ο Χαράλαμπος Κοτσιφάκης
• Ο Ευάγγελος Φαρακλός με την Όλγα Πλέγα
• Ο κος Κώστας Παπαναστασίου με την κα Λίζα Καρακασίδου

ΒΑΦΤΙΣΙΑ
• Η κα Μαριέτα Κουτσοποδιώτη βάφτισε το γιο της, Κωνσταντίνο

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Το ανθρώπινο δυναμικό της Shelman αυξήθηκε κατά πέντε εργαζόμε-
νους. Τους καλωσορίζουμε στην εταιρεία και τους ευχόμαστε καλή
σταδιοδρομία!
• Ο κος Γεώργιος Τσιάκας έγινε Οικονομικός Διευθυντής 
• Η κα Μαρία Γιαννοπούλου προσλήφθηκε ως Promoter
• Ο κος Πέτρος Τζούντας έχει πλέον τη θέση του Προϊστάμενου

Πωλήσεων Β. Ελλάδας
• Η κα Παναγιώτα Στόκα έγινε Βοηθός Λογιστηρίου
• Ο κος Ανδρέας Καρουζάκης προσλήφθηκε ως Υπεύθυνος 

Πωλήσεων Κρήτης & Δωδεκανήσων

KHΔEIEΣ
• Ο Σωτήρης Βαρβαρέσος, εργαζόμενος της ΣΕΛΜΑΝ επί 18 έτη,

έφυγε από τη ζωή στις 8 Μαΐου 2010. Η εταιρεία εύχεται θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

• Στις 6 Ιουνίου 2010 απεβίωσε η κόρη του συναδέλφου Νικόλαου
Τάρλα, Ιωάννα. Η εταιρεία εκφράζει τη θλίψη της στους γονείς και
την αδερφή της.
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