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14 εργοστάσια 

τσιμέντου

5.359 εργαζόμενοι

238 μονάδες

€1.607 εκ. κύκλος 
εργασιών

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ

127 μονάδες ετοίμου 
σκυροδέματος
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Αδρανή Τσιμέντο Σκυρόδεμα

Άμμος, χαλίκι, προϊόντα θραύσης 

πετρωμάτων και ανακυκλωμένο 

σκυρόδεμα από κατεδαφίσεις 

οικοδομών που χρησιμοποιούνται ως 

πρώτη ύλη για το τσιμέντο, καθώς και 

ως ενισχυτικός παράγοντας στο έτοιμο 

σκυρόδεμα. 

Χρησιμοποιούνται επίσης στη οδοποιία,

στις σιδηροδρομικές γραμμές και 

λιμενικά έργα.

Συνδετικό υλικό που αποτελεί το κύριο 

συστατικό του έτοιμου σκυροδέματος. 

Παράγεται από την άλεση κλίνκερ, 

γύψου και άλλων υλικών με αντίστοιχες 

υδραυλικές ιδιότητες, σε λεπτή σκόνη.

Παράγεται από την ανάμιξη τσιμέντου, 

αδρανών υλικών και νερού που δίνουν 

ένα ανθεκτικό προϊόν.

Πρόκειται για το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο υλικό για την 

κατασκευή σπιτιών, υποδομών και 

εμπορικών κτιρίων. 

Τα προϊόντα μας
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Integrity

Know-how

Value to 
Customer

Delivering 
Results

Continuous 
Improvement

Sustainability

OUR VALUES

Οι Αξίες μας

TITAN_

Ο κυρίαρχος στόχος μας

«Να αναπτυχθούμε ως διεθνής και 

καθετοποιημένος παραγωγός τσιμέντου, 

συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και 

τη λειτουργική αποτελεσματικότητα με 

σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και 

το περιβάλλον

Ακεραιότητα

Γνώση

Αξία στον 
Πελάτη

Δέσμευση 
έναντι 

στόχων

Συνεχής 
βελτίωση

Εταιρική 
Κοινωνική 

Ευθύνη
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Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στον πυρήνα της λειτουργίας μας 
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• Εξασφάλιση πρώτων υλών

• Ενεργειακό κόστος

• Εργολάβοι / προμηθευτές

• Βιώσιμες προμήθειες

• Κόστος συμμόρφωσης

• Δημιουργία θέσεων εργασίας

• Βιώσιμη και οικονομικά προσιτή στέγαση

• Βιώσιμες κατασκευές

• Μείωση εκπομπών

• Προϊόντα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος

• Εναλλακτικά καύσιμα / αποδοτικότητα πόρων

• Διαχείριση αποβλήτων

• Αποκατάσταση λατομείων

• Βιοποικιλότητα – διαχείριση νερού

• Ήθος, ακεραιότητα, διαφάνεια

• Διάδραση με τους Συμ-μετόχους 

• Εθελοντισμός και εμπλοκή τοπικών κοινοτήτων

• Υγεία και Ασφάλεια

• Υπεύθυνη εργοδοσία

• Εκπαίδευση/κατάρτιση και ανάπτυξη

• Διαφορετικότητα και ενσωμάτωση

Περιβάλλον Οικονομία

Κοινωνία

Βιώσιμη Ανάπτυξη
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Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, INTERBETON, INTERMIX

Οι δραστηριότητές μας στην Ελλάδα_
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Εργοστάσια παραγωγής 

κλίνκερ-τσιμέντου

Μονάδα 

άλεσης
Σταθμοί 

διανομής

Περιοχές Μονάδων έτοιμου σκυροδέματος 

και λατομείων ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ

Προϊόντα/Δραστηριότητες

Αδρανή*

Τσιμέντο*

Έτοιμο Σκυρόδεμα*

Κονιάματα

* #1 παραγωγός 

στην Ελλάδα

Βασικά μεγέθη

Εργοστάσια 

Τσιμέντου

Μονάδα 

άλεσης

Λατομεία Μονάδες Ετοίμου 

Σκυροδέματος

Εργοστάσιο 

Κονιαμάτων

Στοιχεία 2020
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TITAN Εργοστάσιο Ευκαρπίας_
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Από το 1962, συμμετέχουμε ενεργά στην ανάπτυξη & την ευημερία του τόπου

• 300 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας 

• >95% εργαζομένων από τις τοπικές 

κοινότητες

• Ειδικά προϊόντα για απαιτητικές κατασκευές 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Εξαγωγές 50%

• Πιλοτικά έργα Ομίλου για την 4η Βιομηχανική 

Επανάσταση – μετάβαση στην ψηφιακή 

εποχή

• Επενδύσεις 200 εκ. ευρώ την τελευταία 

20ετία για τη συνεχή βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και των υψηλών 

περιβαλλοντικών επιδόσεων 

• Ετήσια συμβολή στην εθνική και τοπική 

οικονομία 22 εκ. ευρώ μ.ο.

• Πλήθος κοινωνικών δράσεων, μόνο το 2020 

37 δράσεις που «άγγιξαν» 14.000+ άτομα



ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ-
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

• Παρακολούθηση και έλεγχος της πορείας των πωλήσεων ανά πελάτη και γεωγραφική 
περιφέρεια καθώς και αιτιολόγηση των αποκλίσεων συγκριτικά με το μηνιαίο – ετήσιο 
budget. Ανάπτυξη αγοράς- διατήρηση θέσης. 

• Παρακολούθηση και έλεγχος μεριδίων αγοράς καθώς και στατιστική επεξεργασία αυτών 
ανά μήνα. 

• Έλεγχος και εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής. Παρακολούθηση και διενέργεια 
εισπράξεων. Έλεγχος ανά μήνα της πορείας των πιστωτικών δεικτών και της τήρησης των 
plafond των πελατών.

• Εφαρμογη και έλεγχος της εκπτωτικής πολιτικής. 
• Προαγωγή και διατήρηση άριστων και ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με την πελατειακή 

βάση, αλλά και άλλους φορείς δημοσίου και τραπεζικού συστήματος. 
• Δημιουργία ενός διευρυμένου πεδίου πληροφόρησης για την αγορά του κλάδου
• Υποστήριξη και εφαρμογή των ενεργειών του τμήματος marketing. 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
• Έρευνα αγοράς- κλάδου (επιμελητήρια- internet- επαγγελματικοί κατάλογοι)

• Εκτίμηση μεγέθους και προοπτικής συνεργάτη για την διαμόρφωση κατάλληλης εμπορικής 
πρότασης (αξιολόγηση υποδομής – προσωπική επαφή – δημοσιεύματα- πληροφορίες αγοράς)

• Αξιολόγηση οικονομικής φερεγγυότητας συνεργάτη ( ανάλυση δεικτών από δημοσιευμένους 
ισολογισμούς- εκθέσεις ορκωτών λογιστών- πληροφοριακά συστήματα- πληροφορίες αγοράς-

αξιολόγηση στην πράξη της  πιστωτικής συμπεριφοράς)
• Αξιολόγηση προσωπικής επαφής (επίπεδο επικοινωνίας- ταύτιση στόχων- χημεία)

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
• Διασφάλιση της εύρυθμης εμπορικής δραστηριότητας

• Δυνατότητες ανάπτυξης
• Παροχή δυνατότητας ρεαλιστικού εμπορικού σχεδιασμού και budget

• Ασφαλές οικονομικό περιβάλλον- ανάπτυξη- κερδοφορία



Η ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας πώλησης επιτυγχάνεται 
με την είσπραξη της…

Γιατί..
η είσπραξη αποτελεί την πεμπτουσία της πώλησης

Και..
Ένα σύστημα φερέγγυων συνεργατών αποτελεί 
Το σημαντικότερο εχέγγυο γι’ αυτή την εξέλιξη..
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