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Λίγα λόγια για εμάς 

  

 Έχουμε χαρακτηριστεί ως ο κορυφαίος κατασκευαστής φωτισμού LED που ειδικεύεται στο 

σχεδιασμό, την κατασκευή και διανομή φωτιστικών LED υψηλής απόδοσης - αισθητικής σε 

περισσότερες από 13 χώρες.  

Η τεράστια εμπειρία μας στην υλοποίηση προέρχεται από την ολοκλήρωση 1.900 έργων φωτισμού 

LED, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα όπως σε Δήμους, Νοσοκομεία, Τράπεζες, 

Καταστήματα λιανικής πώλησης, Σούπερ Μάρκετ, Εργοστάσια, Εμπορικά κέντρα και Ξενοδοχεία. 

 Με βραβευμένα & αποπερατωμένα έργα έξυπνου φωτισμού με LED σε  περισσότερους από 24 

δήμους και με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 123 εκατομμυρίων ευρώ, 

η GlobiLED αξιολογείται ως η ηγέτιδα εταιρεία στα έργα φωτισμού με LED. 

 H GlobiLED έχει εγκαταστήσει πάνω από 200.000 έξυπνα φώτα LED, με βελτιωμένο σύστημα 

διαχείρισης φωτισμού (Light Management Software) ενώ βρίσκεται στη φάση της επένδυσης 10 

εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή μιας νέας ρομποτικής μονάδας παραγωγής LED στην Ελλάδα.  
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Λίγα λόγια για εμάς 

Η GLOBITEL A.E. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2007 από μια ομάδα μηχανικών με πλήρη επιστημονική 

κατάρτιση και μακρά εμπειρία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Έχοντας 

διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο ολοκληρωμένων λύσεων, ευέλικτο επιχειρηματικό 

σχεδιασμό και έχοντας πρόσβαση στις πηγές των τεχνολογικών εξελίξεων, η εταιρεία προσαρμόζεται 

ταχέως στις εξελίξεις του ΑΙ (Artificial Intelligence)  

 

Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέδειξαν τη GLOBITEL σε 

ηγέτιδα δύναμη στον τομέα των web custom εφαρμογών και των λύσεων/εφαρμογών με ΙoΤ (Internet Of 

Things) καθώς και στην επεξεργασία - παρουσίαση δεδομένων από πηγές IoT. 
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Our BRANDS 

Η SERVICE ONE Α.Ε. έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερoς πάροχος επισκευής 

και συντήρησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα, 

παρέχοντας στους πελάτες της, πανελλαδική κάλυψη με 60 υπαλλήλους και πάνω 

από 200 συνεργαζόμενα επισκευαστικά κέντρα. Η ηγετική θέση της εταιρείας 

αντικατοπτρίζεται από την επιλογή των μεγαλύτερων παγκοσμίως κατασκευαστών 

οικιακών συσκευών ως ο αποκλειστικός εξουσιοδοτημένος συνεργάτης service 

των προϊόντων τους. 
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Our BRANDS 

H ΕΤΥΤ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται 

στην  Ελληνική αγορά και ειδικότερα στην χονδρική πώληση 

ηλεκτρικών λευκών και μαύρων οικιακών συσκευών . 

Αντιπροσωπεύει  από τις πλέον κορυφαίες  και αναγνωρίσιμες 

μάρκες παγκοσμίως:  HISENSE, MARANTZ,  KEF. 



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ   

Ο όμιλος GlobiLED επενδύει πρωτίστως στο Ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή 

επιστημονική κατάρτιση  

σε μια συγκροτημένη προσπάθεια ώστε να μειώσουμε  το Brain Drain και την φυγή  των νέων 

επιστημόνων στο εξωτερικό. 

 

Στόχος μας η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας με το βλέμμα 

στο μέλλον.  

 

 

 Σημεία κλειδιά είναι το ώριμο επενδυτικό πλάνο και το σωστό timing. 

 

 

 Let’s THINK BIG ! Οι μελλοντικές προοπτικές είναι ευοίωνες! 

 

 

 

ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΞΥΠΝΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED & Smart 

αισθητήρων  



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ   

H GlobiLED βρίσκεται στη φάση της επένδυσης 10 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή μιας νέας 

ρομποτικής μονάδας παραγωγής έξυπνων φωτιστικών σωμάτων LED & Smart αισθητήρων που 

αποτελούν κομμάτι των ΙοΤ (Internet of Things) 

ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΞΥΠΝΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED & Smart 

αισθητήρων  

Smart Street & Park LED 

Lights   

Smart Parking Sensors & 

Wireless Controllers   

Smart Net Bin Sensors  

Environmental Wireless 

Sensors  

Ρομποτική μονάδα 

παραγωγής 



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ   

H νέα ρομποτική μονάδα του ομίλου της GlobiLED θα δημιουργηθεί σε ιδιόκτητη έκταση 16 

στρεμμάτων στην κόκκινη ζώνη Βάρης – Κορωπίου ενώ θα περιλαμβάνει 6000 τ.μ. στεγασμένου 

χώρου. 

 

 

Θα δημιουργηθούν 155-160 νέες θέσεις εργασίας εστιασμένες σε νέους  επιστήμονες υψηλής 

κατάρτισης κατόχων διδακτορικών διπλωμάτων (PHD’s ) από τον ευρύτερο χώρο των IoT (Internet 

of Things) 

 

 

Η νέα ρομποτική μονάδα παραγωγής θα παράγει έξυπνα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED 

(δρόμων & πάρκων) Smart Ready – Smart Parking Sensors & Wireless Controllers – Smart Net 

Bin Sensors – Environmental Wireless Sensors. 
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ΜΕΛΛΟΝ   

To R&D τμήμα της νέας ρομποτικής μονάδας θα χρηματοδοτείτε από την GlobiLED συνεχώς για 

την βελτιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων και την εξέλιξη τους.  

 

Το εργαστήριο θα είναι διαπιστευμένο με το πρότυπο ΕΝ ISO/ IEC 17025 για την πιστοποίηση των 

παραγόμενων προϊόντων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα   

 

 

Η εταιρεία του ομίλου Globitel θα ολοκληρώσει τις χρήσεις hardware με την ανάπτυξη μιας 

ολοκληρωμένης Smart πλατφόρμας θα διαχειρίζεται το δίκτυο των αισθητήρων ενώ θα αποτελέσει την 

«πύλη» εισόδου των Δήμων στον κόσμο των έξυπνων πόλεων (Smart Cities)  

 

 

 

ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΞΥΠΝΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED & Smart 

αισθητήρων  



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ   

ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΞΥΠΝΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED & Smart 

αισθητήρων  

Όταν λέμε Let’s THINK BIG ! το εννοούμε μιας και το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς 

αποτυπώνεται στα 2,5 δισ. Ευρώ, την ίδια στιγμή που η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή 

διαμορφώνεται 500 δισ. ευρώ ενώ η παγκόσμια στα 2 τρισ. ευρώ! 

2,5 δισ. Ευρώ 500 δισ. Ευρώ 2 τρισ. ευρώ! 



Thank You! 


