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Η εταιρεία 

  

Η DOPPLER ΑΒΕΕ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000. Τον Νοέμβριο του 2000 η εταιρεία εγκαταστάθηκε σε 

ιδιόκτητο κτίριο επιφάνειας 4500 τ.μ. στο Βιομηχανικό Πάρκο Πολυκάστρου βόρεια της Θεσσαλονίκης, όπου 

λειτουργούν τα κεντρικά γραφεία και οι βιομηχανικές της εγκαταστάσεις. Τον Ιούλιο του 2006 ολοκληρώθηκε η 

επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, οπότε η συνολική επιφάνεια φτάνει τα 11.000 τ.μ. 

Τον Φεβρουάριο του 2001 ιδρύεται το 

υποκατάστημα Αθηνών που λειτουργεί σε 

ισόγειο κτίριο, επιφάνειας 1800 τ.μ., σε 

κεντρικό σημείο της  πόλης, με γραφεία και 

πλήρως οργανωμένη αποθήκη, ώστε να 

εξυπηρετεί με ταχύτητα και αμεσότητα τους 

πελάτες των Αθηνών και της Νότιας Ελλάδας. 

Από τον Ιανουάριο του 2010 η εταιρεία 

επένδυσε σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις 

γραφείων - εκθετηρίων στο Περιστέρι και νέα 

σύγχρονη αποθήκη σε κομβικό σημείο της 

Αθήνας στα Άνω Λιόσια. 



Όραμα, Αρχές και Αξίες 



Η δύναμή μας οι άνθρωποί μας.  
 

Έτσι αντιμετωπίζουμε τους συνεργάτες μας με σκοπό την ανάπτυξη και διατήρηση μακροχρόνιων 
συνεργασιών. Με προσήλωση στην εξαιρετική ποιότητα παλεύουμε σε καθημερινή βάση για την παροχή 
κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών. Συμμετέχοντας ενεργά στις διεθνείς εξελίξεις του κλάδου, είμαστε 
πάντα ένα βήμα μπροστά, πάντα καινοτόμοι και ευέλικτοι. Συνείδησή μας η ευθύνη να ικανοποιήσουμε και 
τον πιο απαιτητικό μας πελάτη.  
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Δίκτυο πωλήσεων 

 Η Doppler είναι μια εταιρεία με 

εξαγωγικό προσανατολισμό που 

έχει σημαντική παρουσία στη 

Βόρεια Ευρώπη, στις χώρες των 

Βαλκανίων, στις χώρες του 

κόλπου και τη Μέση Ανατολή, 

Ασία και χώρες της Αφρικής. 

 Η Ρωσία είναι η κύρια χώρα 

εξαγωγών και αντιπροσωπεύει το 

30% των ετήσιων πωλήσεων ενώ 

η Βρετανία έρχεται δεύτερη με 

15%.  

 Από το 2010, η Doppler νέες 

αγορές άνοιξαν σε περιοχές όπως 

η Βόρεια και η Νότια Αφρική, στις 

χώρες του κόλπου και την Μέση 

Ανατολή, Ινδία, Ιράκ, Πακιστάν 

και Αυστραλία. 

 



Μηχανολογικός εξοπλισμός 

Η εταιρεία εξοπλίστηκε από την αρχή με σύγχρονο 
εξοπλισμό στον οποίο πλέον περιλαμβάνονται: 

 3 CNC ψαλίδια – ισχύος έως 21,4 hp,  

     μήκος κοπής 3100 mm, ελάσματα έως 3 mm 

2 CNC διατρητικές μηχανές (punching) ισχύος έως 55,4 
hp, δύναμης διάτρησης 700 kN, για ελάσματα έως 8 mm 

3 CNC στραντζόπρεσες ισχύος έως 40,8 hp με μέγιστη       
δύναμη 150 tons 

CNC laser – ισχύος 4 kW Bystronic για διαφορετικούς     
τύπους και πάχη ελασμάτων 

 CNC τσάκα – ισχύος 7,25 hp, για ελάσματα έως 3 mm 

 Ρομποτικό σύστημα συγκόλλησης KUKA KR 16 L6,  

     ισχύος 38 kW 

 Ρομποτικό σύστημα πονταρίσματος  

     ελασμάτων KUKA KR 100, ισχύος 47 kW 

 CNC τόρνος ισχύος 10 hp 

 CNC κέντρο κατεργασίας 3 αξόνων 18,5 hp 

 Αυτόματη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής 



Συμμετοχή σε εκθέσεις 
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Οι άνθρωποί μας 

Η διοίκηση της DOPPLER αποτελείται από μια ομάδα νέων στην πλειοψηφία ανθρώπων με πολύ καλή γνώση των 
σύγχρονων τεχνολογιών και της εφαρμογής τους στην παραγωγική διαδικασία και τις υποστηρικτικές της λειτουργίες. 

Η διοικητική ομάδα της Doppler απαρτίζεται από επαγγελματίες με εμπειρία στο αντικείμενό τους. 

Οι άνθρωποι της εταιρίας είναι οργανωμένοι έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν όλες τις κρίσιμες λειτουργίες της 
εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, Παραγωγής ,Εξυπηρέτησης Μετά την Πώληση 
καθώς και των τμημάτων Προμηθειών, Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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Πωλήσεις 
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Διακρίσεις 

Τιμητική πλακέτα από Business Challenge Awards 2008 
 

Βραβείο απασχόλησης από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 2008 
 

Βραβείο από το Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή της Doppler στην εναλλακτική 
αγορά 2008 

 
3ο Επιχειρηματικό Βραβείο για την καλύτερη εταιρεία εναλλακτικής αγοράς 2008 

 
Βραβείο από το Επιμελητήριο Κιλκίς για τη δημιουργία υποδειγματικής αναπτυσσόμενης 
επιχείρησης με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα 2008 

 
Βραβείο στην έκθεση Lift Expo 2009 της Ρωσίας για την πιο δραστήρια παρουσία της έκθεσης 
 
Βραβείο από τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πολυκάστρου για την συμβολή της Doppler 
στην απασχόληση των νέων και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πολυκάστρου 
2009 
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