
 

 

                                                                Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το  βραβείο «Εξαγωγικήσ Αριςτείασ» απονεμήθηκε ςτη Σωληνουργεία 

Κορίνθου ςτο πλαίςιο των Βραβείων «Made in Greece» 2015 

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου απονεμήθηκε το βραβείο «‘Εξαγωγικήσ Αριςτείασ»  από την 

Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ ςτο πλαίςιο των βραβείων «Made in Greece». Ο θεςμόσ 

των Βραβείων «Made in Greece» διοργανϊθηκε για δεφτερη φορά από την Ελληνική 

Ακαδημία Μάρκετινγκ και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξησ 

και Τουριςμοφ, με την υποςτήριξη του Συνδζςμου Επιχειρήςεων και Βιομηχανιϊν (ΣΕΒ)  

και του Πανελλήνιου Συνδζςμου Εξαγωγζων (ΠΣΕ) 

Η βράβευςη τησ Σωληνουργεία Κορίνθου ςτην κατηγορία Εξαγωγικήσ Αριςτείασ όπου 

ςυμμετείχε η Εταιρία ζγινε ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγηςησ:  

- Φψοσ και διαχρονική εξζλιξη των εξαγωγϊν ςε απόλυτα μεγζθη και αναλογικά με 
τον εγχϊριο κφκλο εργαςιϊν. 

- Χρονική διάρκεια εξαγωγικήσ προςπάθειασ. 
- Στάδιο διεθνοποίηςησ και ςτρατηγικζσ διείςδυςησ ςε αγορζσ τησ αλλοδαπήσ.  
- Μελλοντικόσ εξαγωγικόσ ςχεδιαςμόσ. 
- Βαθμόσ ςυμμετοχήσ ελληνικϊν παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν (εργαςία, 

εγκαταςτάςεισ, πρϊτεσ φλεσ, ειςροζσ) και βαθμόσ ελληνικήσ προςτιθεμζνησ αξίασ. 
Τα βραβεία  «Made in Greece» διοργανϊνονται κάθε δφο χρόνια. Στο θεςμό αυτόν 

ςυμμετζχει μεγάλοσ αριθμόσ εταιριϊν ςε οκτϊ κατηγορίεσ, όπου ςε κάθε κατηγορία 

απονζμεται βραβείο, ζπαινοι και τιμητικζσ διακρίςεισ. 

 Βραβείο Εξαγωγικήσ Αριςτείασ 

 Βραβείο Επϊνυμου Ελληνικοφ Προϊόντοσ 

 Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντοσ 

 Βραβείο Βιομηχανικήσ Αριςτείασ 

 Βραβείο Αγροτικήσ Αριςτείασ 

 Βραβείο Τεχνολογικήσ Αριςτείασ 

 Βραβείο Επιχειρηματικήσ Αριςτείασ 

 Βραβείο Νεοφυοφσ Παραγωγικήσ Αριςτείασ 
 

Με το βραβείο «Εξαγωγικήσ Αριςτείασ» επιβραβεφεται η μακροχρόνια προςπάθεια τησ 

Σωληνουργεία Κορίνθου ςτισ εξαγωγζσ ςωλήνων χάλυβα για αγωγοφσ μεταφοράσ φυςικοφ 



αερίου και πετρελαίου καθϊσ και η επίτευξη επί ςειρά ετϊν ποςοςτοφ εξαγωγϊν μεταξφ 

93-95%.  

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ζνασ από τουσ κορυφαίουσ παραγωγοφσ ςωλήνων για τον 
κλάδο τησ ενζργειασ παγκοςμίωσ, με πωλήςεισ ςτισ μεγαλφτερεσ εταιρίεσ του κλάδου ςε 
περιςςότερεσ από 40 χϊρεσ και επενδφςεισ άνω των 250 εκατ. ευρϊ από το 1998 μζχρι 
ςήμερα. 
 
Ενδεικτικά, ςημειϊνεται ότι οι ςωλήνεσ χάλυβα που ζχει προμηθεφςει η Εταιρία μόλισ τα 
τελευταία 15 χρόνια καλφπτουν περίπου το μιςό τησ περιμζτρου τησ γησ. Ο εξαγωγικόσ 
προςανατολιςμόσ τησ Σωληνουργεία Κορίνθου ςυμβάλλει ςτην ενίςχυςη τησ 
απαςχόληςησ, κυρίωσ τησ τοπικήσ κοινωνίασ και την υποςτήριξη τησ Ελληνικήσ 
οικονομίασ. 
 
Τα βαςικά χαρακτηριςτικά τησ επιτυχημζνησ εξαγωγικήσ πορείασ τησ  Σωληνουργεία 
Κορίνθου είναι η ςυνολικά υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεςιϊν και η εμπιςτοςφνη 
των πελατϊν που ζχει κερδίςει ςε ςυνζπεια όλα αυτά τα χρόνια. 
 
Η Εταιρία ζχει ωσ βαςικό τησ μζλημα την ικανοποίηςη των πελατϊν τησ και επιτυγχάνει 
κάθε χρόνο υψηλζσ βαθμολογίεσ ςτην ζρευνα ικανοποίηςησ που πραγματοποιείται.  
 
Με ιςτορία περίπου μιςοφ αιϊνα και δυναμική ςτρατηγική ανάπτυξησ, διαφοροποίηςησ και 
ειςόδου ςε νζεσ αγορζσ και εφαρμογζσ, η Σωληνουργεία Κορίνθου μπορεί και βλζπει το 
μζλλον με αιςιοδοξία και ςιγουριά. 
  
 

 
 
 

Σχετικά με τη Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. (www.cpw.gr)  
 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ζνασ από τουσ ςημαντικότερουσ παραγωγοφσ χαλυβδοςωλήνων, διεθνϊσ, οι 
οποίοι χρηςιμοποιοφνται ςε ζργα ενζργειασ και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρϊν και αερίων καυςίμων και 
ζνασ ςημαντικόσ προμηθευτήσ του κλάδου καταςκευϊν για κοίλεσ δοκοφσ μεγάλων διαςτάςεων. Με ιςτορία 
ςχεδόν μιςοφ αιϊνα, τεχνολογική υπεροχή, ςημαντικζσ επενδφςεισ ςε ςφγχρονο εξοπλιςμό και φιλοςοφία 
επιδίωξησ τησ αριςτείασ, η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ζνασ αξιόπιςτοσ προμηθευτήσ όλων των μεγάλων 
εταιριϊν πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, καθϊσ και των διεθνϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν με μεγάλη 
εμπειρία ςτην υλοποίηςη ζργων υψηλϊν προδιαγραφϊν ςε όλο τον κόςμο. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.cpw.gr/

