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Ο ΟΜΙΛΟΣ DIONIC ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ  

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ» (ΝΤΙ.ΑΝ.Α.) 
 

Με στρατηγική κατεύθυνση την επέκταση σε νέες αγορές, που παρουσιάζουν ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης 
και κερδοφόρες προοπτικές, η DIONIC ΑΕΒΕ προχωρά στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας ΝΤΙΟΝΙΚ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ (NTI.AN.A.), με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και διαχείριση αστικών 
ακινήτων. Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στη ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ανέρχεται στο 60% και με το αρχικό 
κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται σε €300.000, το ύψος της επένδυσης για την DIONIC διαμορφώνεται 
σε €180.000.  

Η ΝΤΙ.ΑΝ.Α. θα αποτελέσει τον κύριο άξονα δραστηριοποίησης του Ομίλου στην ανάπτυξη ακινήτων, 
επικεντρώνοντας στην αγορά γης και την ανέγερση οικιστικών και επαγγελματικών αστικών ακινήτων. 
Μέσω της νέας θυγατρικής εταιρίας, ο Όμιλος DIONIC θα συμμετέχει και θα αναλαμβάνει τη διαχείριση 
στρατηγικά επιλεγμένων έργων, τα οποία θα τηρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που ο ίδιος απαιτεί. 
Ειδικότερα, η DIONIC, μέσω της ΝΤΙ.ΑΝ.Α., θα αναλαμβάνει τη διαχείριση και εποπτεία της ανάπτυξης και 
κατασκευής όλου του έργου, τη διαδικασία ενημέρωσης και παρακολούθησης, καθώς και την προώθηση 
(marketing) και εμπορική αξιοποίησή του, στη συνέχεια. 

Με την ίδρυση της ΝΤΙ.ΑΝ.Α., ο Όμιλος αξιοποιεί, για άλλη μία φορά, την τεχνογνωσία και εμπειρία του σε 
διαφορετικούς κλάδους. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζει και στην αγορά ακινήτων το καινοτομικό μοντέλο 
επιχειρηματικής ανάπτυξης της DIONIC – που προσφέρει οριζόντια υποστήριξη σε οικονομικές υπηρεσίες, 
διοικητική διαχείριση, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, πελατών, αποθηκών και προϊόντων – 
διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την επικέντρωση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
και δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δραστηριότητές της, η 
DIONIC προσδίδει μία νέα διάσταση στην αγορά της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες που διαθέτει για online marketing και πωλήσεις και τη συγκρότηση δικτύων στο εξωτερικό 
και εσωτερικό, αλλά και υπερβαίνοντας παραδοσιακά μέσα, όπως είναι τα μεσιτικά γραφεία.  

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων 
της DIONIC, που περιλαμβάνει τη διείσδυση σε στρατηγικά επιλεγμένες αγορές, που υπόσχονται 
σημαντικές αποδόσεις, ώστε να διασφαλίζονται οι αναπτυξιακοί της στόχοι. 
 
 

 

 


