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Δημήτριος , Νικόλαος και Μάριος Ζαχαρόπουλος

Η PowerZ - Ζαχαρόπουλος ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1974 από τον Νικόλαο Ζαχαρόπουλο και για 48 χρόνια ακολουθεί 
µια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης. Σήµερα η εταιρία διοικείται από τα αδέρφια Δηµήτρη και Μάριο 
Ζαχαρόπουλο και δραστηριοποιείται στην διανοµή ηλεκτρολογικού υλικού µε πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο 
εξωτερικό µε την λειτουργεία αποθηκών Β2Β σε Κύπρο και Βουλγαρία.

Πιο συγκεκριµένα η εταιρία κατανοώντας τις πολύπλευρες ανάγκες της αγοράς παρέχει πλήρεις λύσεις και προτάσεις µε νέες 
ιδέες και καινοτόµα προϊόντα εφαρµόζοντας όλες τις νέες  τεχνολογίες.

Tο προσωπικό της εταιρίας, αποτελείται από άτοµα µε γνώσεις, εµπειρία, όρεξη για δηµιουργία και τόλµη στην αντιµετώπιση 
νέων προκλήσεων. Το 80% του προσωπικού είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι πωλήσεις της εταιρίας 
υποστηρίζονται από 12 εξειδικευµένους µηχανικούς.  Με την άρτια τεχνική εκπαίδευση του, το προσωπικό της εταιρίας που 
αποτελείται από πτυχιούχους µηχανικούς και έµπειρους υπεύθυνους πωλήσεων δηµιούργησε και εξελίσσει τη σηµερινή PowerZ.





Στην εταιρία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 110 εργαζόµενοι 
(2022) µε κύκλο εργασιών στα 22 εκατ. ευρώ για το έτος 2021 
γεγονός που την κατατάσσει σε µία από τις πιο δυναµικά 
αναπτυσσόµενες  εταιρίες  του κλάδου.

Η PowerZ αντιπροσωπεύει µια σειρά αξιόλογων πολυεθνικών 
εταιριών και παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις για τις κατοικίες, τα 
ξενοδοχεία, τα µεγάλα κτιριακά συγκροτήµατα, τα εµπορικά 
κέντρα και τις βιοµηχανίες, καθώς επίσης και εξειδικευµένο 
βιοµηχανικό - ηλεκτρολογικό εξοπλισµό αποτελώντας έναν 
ολοκληρωµένο διανοµέα για τους πελάτες της. Το 2010 ήταν η 
χρονιά σταθµός που ξεκίνησε αυτή η εκσυγχρονιστική 
προσπάθεια µε αποτέλεσµα σήµερα η PowerZ να αποτελεί µία 
από τις πρωτοπόρες εταιρίες στον χώρο δραστηριοποίησής της 
κατακτώντας κυρίαρχη θέση στην αγορά. 

Η εταιρία λαµβάνει µέρος σε εκθέσεις και ενηµερωτικές ηµερίδες 
παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Κάνει εκτενή 
έρευνα αγοράς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την καλύτερη 
επιλογή νέων προϊόντων και µε τη διαρκή εκπαίδευση του 
προσωπικού της µέσω σεµιναρίων από τους κατασκευαστές είναι 
έτοιµη να ανταποκριθεί και στις πιο απαιτητικές ανάγκες της 
αγοράς.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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Η εδραίωση της εταιρίας στην συνείδηση των πελατών ως ηγέτη στην διανοµή ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα 
και σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο όµιλος “PowerZ”.

Για αυτό το λόγο εργαζόµαστε εντατικά, εκσυγχρονιζόµαστε διαρκώς, παρέχοντας πλήρεις λύσεις, άµεση παράδοση 
και τις καλύτερες δυνατές τιµές για τους πελάτες µας.

Μεριµνώντας πάντοτε για τις καλύτερες συνθήκες τόσο για το ανθρώπινο δυναµικό όσο και για το κοινωνικό 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούµαστε. 
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Η εταιρική µας φιλοσοφία βασίζεται: στην επιµονή, στην οργάνωση, στην µεθοδικότητα και στην ακεραιότητα. Βασικός µας στόχος η επίτευξη
αµοιβαίων σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες  & τους προµηθευτές µας. Την τελευταία δεκαπενταετία επενδύουµε σηµαντικά στην
εξειδίκευση στον τοµέα της διανοµής µε αίσθηµα ευθύνης, άρτια ενηµέρωση και αµεσότητα στην εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρίας χαρακτηρίζει την ιστορική της πορεία και την εµπορική της επέκταση. Σε αυτή βασίζεται η αποδοχή
και η εµπιστοσύνη που λαµβάνει απο την πελατειακή της βάση που διαρκώς διευρύνεται. 
  Στοχεύοντας πάντα:

   Στην άµεση εξυπηρέτηση των πελατών µας
   Στην επίλυση τεχνικών προβληµάτων 
   Στην εκπαίδευση του προσωπικού
   Στην ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόµενων   υπηρεσιών
   Στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων
Και όλα αυτά, λαµβάνοντας πάντα υπόψη της την αξιολόγηση των πελατών µας µέσα από διαδικασίες αξιολόγησης (ερωτηµατολόγια).

Παίρνουµε τις αποφάσεις µας µε βάση τη µελλοντική συνέχεια της εταιρίας µας. 
  Αυτό το επιτυγχάνουµε µε:

   Καλούς οικονοµικούς δείκτες
   Ποιοτικά και καινοτόµα προϊόντα
   Σεβασµό στο περιβάλλον 
   Επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό 
   Βελτιστοποίηση και όχι µεγιστοποίηση των κέρδων
   Επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδοµές
   Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις
   Ιδιόκτητο στόλο

Στόχος µας παραµένει να προσφέρουµε στους πελάτες µας ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ



ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΣ 

Διεύθυνση Οικονοµικών &
 Διοικητικών

Διεύθυνση
 Εµπορικού

Διεύθυνση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας
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Μεγάλη γκάµα προϊόντων (200.000 κωδικοί)  9

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΝΑΡΗ 9 - ΒΙ.ΠΕ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ.: 570 09 / Τ.Θ.:1082
ΤΗΛ.:2310 808 047
FAX.:2310 521 555
E-mail: info@powerz.gr

Α΄ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΓΝΑΤΙΑ 88 - ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Τ.Κ.: 546 23
ΤΗΛ.:2310 220 496
FAX.:2310 227 789
E-mail: egnatia@powerz.gr

B΄ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΚΑΔΗΜΟΥ 101 - ΕΥΟΣΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Τ.Κ.: 546 24
ΤΗΛ.:2310 686 126
FAX.:2310 686 956
E-mail: evosmos@powerz.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 103 & ΚΡΑΤΥΛΟΥ 2
ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ.: 104 42
ΤΗΛ.:210 514 0480
FAX.:210 512 8943
E-mail: athens@powerz.gr

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΣ
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