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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DIONIC ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DIONIC BULGARIA LLC ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ 

Ο Όμιλος DIONIC, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική συνεχούς επιχειρηματικής ανάπτυξης και διείσδυσης 
σε νέες αγορές, προχωρά στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας DIONIC BULGARIA LLC. Με στόχο τη 
γεωγραφική επέκταση και την επίτευξη μεγαλύτερων περιθωρίων κέρδους, η DIONIC BULGARIA LLC έχει 
ως αντικείμενο τη σταδιακή επέκταση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων 
της DIONIC στη Βουλγαρία. Σημειώνεται ότι η DIONIC PARTICIPATIONS S.A., μία 100% θυγατρική της 
DIONIC Α.Β.Ε.Ε., συμμετέχει κατά 95% στην DIONIC BULGARIA LLC, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της 
δεύτερης ανέρχεται σε 200.000 λέβα (~ 100.000 ευρώ). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδρυση της DIONIC BULGARIA LLC είναι η επιτυχής κατάληξη έρευνας αγοράς 
στην περιοχή των Βαλκανίων, που διήρκεσε για περισσότερα από δύο χρόνια. Αποτελεί το πρώτο βήμα 
του Ομίλου στη γεωγραφική επέκτασή του κατά την οποία θα μεταφέρει την αποκτηθείσα εμπειρία και 
οργάνωση σε άλλες χώρες.  

Με έδρα τη Σόφια, η DIONIC BULGARIA LLC θα διεισδύσει στη Βουλγαρία, απασχολώντας εξειδικευμένα 
στελέχη του Ομίλου τα οποία θα μεταφέρουν την εμπειρία και τεχνογνωσία της μητρικής σε όλα τα 
επίπεδα. Ήδη έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ολοκληρωμένο δίκτυο φωνής και δεδομένων που 
επιτρέπει την, σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία με τη μητρική, με άμεσο και διαφανή τρόπο. Χάρη στη 
διασύνδεση αυτή, καθίσταται δυνατή η λειτουργία, με ενιαίο τρόπο, των συστημάτων Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), πελατών (CRM) και Logistics. Επίσης, εξασφαλίζεται ο κεντρικός 
οικονομικός έλεγχος, καθώς και η συνεχής υποστήριξη και τροφοδοσία των συστημάτων DSS (Decision 
Support Systems) του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται η βελτιωμένη λειτουργία της 
νεοσυσταθείσας εταιρίας και ο αποτελεσματικός έλεγχος της. 

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου DIONIC για δυναμική 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, μέσω της σύναψης στρατηγικών συμφωνιών, της διεύρυνσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά και της ανάδειξης της DIONIC σε έναν αξιόπιστο 
συνεργάτη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
 


