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Η HILTI ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ 5 
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 

 
Schaan (FL), 22 Ιανουαρίου, 2018 - Το 2017 ο Όμιλος Hilti συνέχισε την αναπτυξιακή 

τάση σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, με σημαντικές αυξήσεις στις 

πωλήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 5,1 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα Σε σύγκριση με 

το προηγούμενο έτος, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,8% σε ελβετικά φράγκα και 

9,6% σε τοπικό νόμισμα. 

 
«Αυτό το σημαντικό ορόσημο είναι καρπός της παγκόσμιας ομάδας μας, η οποία εργάζεται 

με επιμονή και αφοσίωση για την υλοποίηση των στόχων της επιχειρηματικής μας 

στρατηγικής. Έχουμε δρομολογήσει άλλα 60 νέα προϊόντα, διευρύνοντας σημαντικά την 

γκάμα μας και ενισχύοντας το παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεών μας. Με βάση αυτά τα στέρεα 

θεμέλια, προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς 

του περασμένου έτους. "Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική", δήλωσε ο CEO 

Christoph Loos, σε σχέση με τις καλές προοπτικές του 2018. 

 
Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων περιφερειών επιβεβαιώνουν την ευρεία ανάπτυξη του 

Ομίλου στο σύνολό του. Χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς, η αύξηση σε τοπικά 

νομίσματα στην Ευρώπη ήταν 9,7%. Η Βόρεια Αμερική έκανε ένα άλλο σημαντικό βήμα 

μπροστά, με μια αύξηση κατά 8,5%.  Ακόμη και στη Λατινική Αμερική, παρά τη γενικά αργή 

οικονομική τάση, ενισχύσαμε την ανάπτυξή μας και επιτύχαμε αύξηση πωλήσεων κατά 9,7%. 

Στην περιοχή Ασίας/Ειρηνικού, η Hilti διατηρεί τη θετική της τάση με +5,3%. Ιδιαίτερα 

αξιοσημείωτος είναι και ο δυναμισμός άλλων περιοχών, όπως η Ανατολική Ευρώπη, η Μέση 

Ανατολή και η Αφρική, με το σημαντικό +17,4%, όπου η Ρωσία παραμένει στην κορυφή της 

κατάταξης πωλήσεων με διαρκώς αυξανόμενα νούμερα. 
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Αύξηση πωλήσεων το 2017 σε σύγκριση με το 2016 

 2017 
σε εκατομμύρια 

ελβετικών 
φράγκων  

2016 
σε εκατομμύρια 

ελβετικών 
φράγκων  

Μεταβολή σε 
ελβετικά 

φράγκα (%) 

Μεταβολή σε τοπικό 
νόμισμα (%) 

Ευρώπη 2.469 2.222 11,1 9,7 

Βόρεια Αμερική 1.218 1.120 8,7 8,5 

Λατινική Αμερική 128 117 9,4 9,7 

Ασία/Ειρηνικός 700 662 5,7 5,3 

Ανατολική Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και 
Αφρική 

618 512 20,7 17,4 

Όμιλος Hilti* 5.133 4.633 10,8 9,6 

 

*Σχόλιο. 
Οι πωλήσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν το αποτέλεσμα της ανάπτυξης κατά 0,8% (38 εκατομμύρια ελβετικών 
φράγκων) λόγω της εξαγοράς του ομίλου Oglaend System, η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2017. 

 
Σημείωση. Τα λεπτομερή ετήσια στοιχεία για το 2017 θα δημοσιευθούν στις 16 Μαρτίου 2018. 

 
 
 
 
 
 

Ο Όμιλος Hilti παρέχει προϊόντα, συστήματα, λογισμικό και πρωτοποριακές ως προς την τεχνολογία υπηρεσίες 
προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους επαγγελματίες του κατασκευαστικού 
κλάδου παγκοσμίως. Ο Όμιλος αριθμεί περισσότερους από 26.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 120 χώρες, 
που εργάζονται με πάθος για την ικανοποίηση των πελατών και ένα καλύτερο μέλλον. Το 2017, η Hilti 
πραγματοποίησε ετήσιες πωλήσεις ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Η εταιρική κουλτούρα της 
Hilti βασίζεται στην ακεραιότητα, την ομαδική εργασία, τη δέσμευση και το θάρρος στην αντιμετώπιση των 
αλλαγών. Τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Hilti βρίσκονται στο Schaan του Λιχτενστάιν. 

mailto:media@hilti.com
http://www.hilti.group/

