
Όμιλος Θεοδώρου 

Εταιρικό προφίλ 





Βιομηχανική συσκευασία Εφοδιαστική αλυσίδα 

Εξοπλισμός και συστήματα                                                   

για τα τελικά στάδια της παραγωγής 

Εξοπλισμός barcode και λύσεις 

φορητής τεχνολογίας 

Κωδικοποίηση προϊόντων 

Βιομηχανική ζύγιση 

Εκτυπωτές ετικετών & αναλώσιμα 

Ετικετέζες 

Δυναμικός έλεγχος βάρους 

Εγκιβωτισμός 

Παλετοποίηση 

Περιτύλιξη παλετών με stretch film 

Ιχνηλασιμότητα 

Εκτυπωτές - Scanners - Φορητά τερματικά 

Αυτοματοποίηση διαδικασιών αποθήκης 

(παραλαβές, picking, packing, 

ενδοδιακινήσεις, απογραφές, φορτώσεις) 

Ταξινόμηση εμπορευμάτων (sorting) 

Περιτύλιξη παλετών με stretch film 

Ιχνηλασιμότητα 

Αυτόματη αποθήκη 

 

Τεχνολογικές λύσεις αύξησης παραγωγικότητας 



Γενικά για τον  Όμιλο 

Ηγετική θέση στην αγορά 

• > 25 χρόνια στην ελληνική αγορά 

• > 15.000 εγκαταστάσεις 

• > 4.000 πελάτες 

• > 60% μερίδιο στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε  

• Τζίρος: 18,5 εκατ. ευρώ (2014) 

 

Σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα 

• Το 12% του τζίρου προέρχεται από τις εξαγωγές 

• Εξαγωγές σε Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, Ουκρανία, κ.ά.  

 

Παρουσία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο 

• Γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 

• Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο 

• 7 κέντρα τεχνικής υποστήριξης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Κρήτη, 

Αλεξανδρούπολη, Κύπρος 

• Κάλυψη αγοράς μέσω ομάδας πωλήσεων, δικτύου μεταπωλητών και συνεργατών 



Πωλήσεις                   Πωλήσεις ανά κατηγορία 

Πωλήσεις σε τελικούς πελάτες ανά αγορά               Πωλήσεις ανά περιοχή 
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Ιστορία 

1985      Ίδρυση της ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ 

1985      Συνεργασία με τη DOMINO ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος 

1991      Γραφείο στη Β. Ελλάδα 

1998      Εργοστάσιο παραγωγής αναλωσίμων 

2006      Ίδρυση της MOBIUS ΑΕ - συνεργασία με ZEBRA και MOTOROLA 

2008      Συμμετοχή στη Διεθνή  Έκθεση συσκευασίας Interpack 

2008      2η μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο Μηχανών & Συσκευών 

2009      Νέες εγκαταστάσεις στην Παιανία (5000 τ.μ.) 

2009      Εξαγορά της ΖΗΝΩΝ Ρομποτική 

2009      Συνεργασία με τη METTLER TOLEDO ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος 

2009      Εξαγωγές αναλωσίμων  

2009      Εξαγορά της DATALEX ΑΕ 

2009      Ίδρυση της ΝΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΒΕΕ 

2010       Εξαγορά της εταιρείας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΕ  

2011       Συνεργασία με τη ROBOPAC 

2012          Εισαγωγή των λύσεων MEL System και SCAN TRACE 

2012          Συνεργασία με την CARGOSCAN 

2014          Συμμετοχή στην έκθεση συσκευασίας Interpack 

 



Όμιλος Θεοδώρου 

Λύσεις για τη βιομηχανική συσκευασία 



Εταιρείες για τη βιομηχανική συσκευασία 

Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ 
Κωδικοποίηση, ιχνηλασιμότητα, έλεγχος βάρους 

Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ 
Αυτοματοποίηση της συσκευασίας 

Νεύτων Τεχνολογίες ΑΒΕΕ 
Ζύγιση, σήμανση, stretch-wrapping 

• Κωδικοποίηση 
• Ετικετοποίηση 
• Έλεγχος βάρους 
• Ζύγιση & εκτύπωση ετικέτας 
• Ογκομέτρηση συσκευασιών 
• Ιχνηλασιμότητα 

• Εγκιβωτισμός 
• Παλετοποίηση 
• Διακίνηση 
• Αυτόματη αποθήκη 
• Έλεγχος γραμμής 
• Ολοκληρωμένες λύσεις 

end-of-line 
 

• Ζύγιση  
• Σήμανση 
• Περιτύλιξη παλέτας με 

φιλμ 
 



Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ: Εταιρικό προφίλ 

Από το 1985, η ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ εξειδικεύεται στους εξής τομείς:  

 

• Συστήματα εκτύπωσης μεταβλητών πληροφοριών (ημ.λήξης, αριθμοί παρτίδας, κ.ά.) σε 

ατομικές και ομαδικές συσκευασίες (κιβώτια, παλέτες, κ.ά.) 

• Αναλώσιμα (ετικέτες & μελανοταινίες) 

• Συστήματα βιομηχανικής ζύγισης, εκτύπωσης και επικόλλησης ετικετών 

• Ετικετέζες για αυτόματη επικόλληση ετικετών 

• Συστήματα δυναμικού ελέγχου βάρους 

• Συστήματα ογκομέτρησης συσκευασιών 

• Σύστημα ιχνηλασιμότητας TRACER FACTORY 

• Διακριβώσεις βιομηχανικών ζυγών 

 

www.theodorou.gr 

 

 

Συνεργαζόμενοι Οίκοι: 

http://www.theodorou.gr/
http://www.theodorou.gr/


Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ: Εφαρμογές 

Σήμανση και κωδικοποίηση 
τεμαχίων 

Σήμανση και 
κωδικοποίηση κιβωτίων 

Σήμανση και 
κωδικοποίηση παλετών 

Έλεγχος 
βάρους 

Ιχνηλασιμότητα 



Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ: Αναλώσιμα 

Από το 1998, οι ετικέτες και μελανοταινίες LABELS RIBBONS συνοδεύουν τις συσκευασίες 

προϊόντων χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων στο εργοστάσιο, την αποθήκη και τη 

διακίνηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ετικέτες και μελανοταινίες κατάλληλες για όλους 

τους εκτυπωτές barcode (ZEBRA, DATAMAX, SATO, 

INTERMEC, κ.ά.) 

• Παράγονται στις εγκαταστάσεις μας στην Παιανία 

• Μεγάλη γκάμα μεγεθών και υλικών 

• Εγγυημένη ποιότητα 

• Παράδοση σε 24 ώρες 



Νεύτων Τεχνολογίες ΑΒΕΕ: Εταιρικό προφίλ 

Η ΝΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΒΕΕ, μια εταιρεία στελεχωμένη από μηχανικούς με 20χρονη 

εμπειρία και τεχνογνωσία στη βιομηχανία, καλύπτει τους παρακάτω τομείς στην ελληνική 

αγορά: 

 

• Ολοκληρωμένες λύσεις βιομηχανικής ζύγισης 

• Μια εναλλακτική πρόταση στη βιομηχανική σήμανση 

• Συστήματα περιτύλιξης παλετών με εκτατό φιλμ (stretch-film)  

 

www.nefton.gr  

 

 

 

 

 

Συνεργαζόμενοι Οίκοι: 

http://www.nefton.gr/


Νεύτων Τεχνολογίες ΑΒΕΕ: Εφαρμογές 

Εκτέλεση 
συνταγών 

Ζύγιση σιλό και 
δεξαμενών 

Ζύγιση και έκδοση 
ετικέτας 

Στατιστικός έλεγχος 
ποιότητας 

Έλεγχος βάρους  
over/under 

Συλλογή & επεξεργασία 
δεδομένων  

Εφαρμογές 
γεφυροπλαστιγγών 



Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ: Εταιρικό προφίλ 

Από το 1987, η ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ σχεδιάζει, κατασκευάζει και υποστηρίζει 

συστήματα που αυτοματοποιούν τις διαδικασίες στα τελικά στάδια της παραγωγής (end-

of-line automation): από την πρωτογενή συσκευασία έως την αποθήκευση των προϊόντων.  

 

Έχουμε ταυτίσει το όνομα Ζήνων με την εισαγωγή των ρομπότ στην ελληνική βιομηχανία: 

  

• > 180 επιτυχημένες εφαρμογές  

• > 100 ρομπότ εν λειτουργία 

• 25 άρτια εκπαιδευμένοι μηχανικοί και τεχνικοί υποστήριξης 

• Έμφαση στην προσεκτική σχεδίαση και τεκμηρίωση των λύσεων, την ποιότητα των 

κατασκευών και την ασφάλεια της παραγωγής 

• Μέλος του Ομίλου Θεοδώρου από το 2009 

 

www.zenon.gr 

 

Συνεργαζόμενοι Οίκοι: 

http://www.zenon.gr/
http://www.zenon.gr/
http://www.zenon.gr/


Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ: Εφαρμογές 

Πρωτογενής  
συσκευασία Εγκιβωτισμός Παλετοποίηση 

Αυτόματη  
αποθήκη 

Διακίνηση 
συσκευασιών 

End-of-Line Automation 

Έλεγχος 
γραμμής 



Λύσεις λογισμικού και εξοπλισμού 

MEL SYSTEM 

Αυτοματοποίηση διαδικασιών 
συσκευασίας και διακίνησης 

προϊόντων 

 SCAN TRACE 

Ιχνηλασιμότητα στη συσκευασία 
και την αποθήκη 

Τι είναι 

• Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποίησης της ροής 

των προϊόντων στο τέλος της γραμμής παραγωγής (end-

of-line) 

• Καλύπτει όλα τα στάδια της συσκευασίας και 

διακίνησης των προϊόντων από τη δευτερογενή 

συσκευασία έως την αποθήκη ή τις αποστολές 

• Ενσωματώνει όλες τις τεχνολογίες του Ομίλου μας σε 

ένα ενιαίο σύστημα 

 

Που απευθύνεται 

• Βιομηχανικές επιχειρήσεις 

• Επιχειρήσεις logistics 

• Kεντρικές αποθήκες αλυσίδων λιανικής 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι 

• Ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης 

δεδομένων που εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των 

προϊόντων 

• Παρακολουθεί ηλεκτρονικά τις διαδικασίες 

παραλαβών, συσκευασίας, αποθήκευσης και 

αποστολών 

• Λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με το 

υπάρχον εμπορολογιστικό πρόγραμμα (ERP) 

 

Που απευθύνεται 

• Συσκευασία και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων  

• Συναρμολόγηση προϊόντων 

• Αποθήκες επιχειρήσεων 

 

 

 

 

 

 



MEL SYSTEM 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Διακίνηση 
συσκευασιών 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Έλεγχος 
βάρους 

Εγκιβωτισμός 

Σήμανση και 
κωδικοποίηση κιβωτίων 

Ταξινόμηση 
(sorting) 

Παλετοποίηση 

Σήμανση και 
κωδικοποίηση παλετών 

Περιτύλιξη 
παλέτας με φιλμ 

Αυτόματη 
αποθήκη 
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- Έλεγχος και εποπτεία γραμμής (SCADA)                                                     
- Εξαγωγή στατιστικών γραμμής (ΟΕΕ)                                                 
- Παρακολούθηση παλετών 



SCAN TRACE 

Αναγνώστες 
barcode και 

φορητά τερματικά 

Ταυτοποίηση 
παραλαβών  

Ιχνηλασιμότητα Ενδοδιακινήσεις Picking - Packing 

Απογραφές 

Εκτυπωτές 
ετικετών 

Συστήματα ζύγισης                               
(ζυγοί, γεφυροπλάστιγγες) 

Συστήματα 
περιτύλιξης 

παλετών 

Λογισμικό & 
διασύνδεση με ERP 

Ασύρματα 
δίκτυα 
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Φορτώσεις-αποστολές 



Βιομηχανική συσκευασία: Γιατί είμαστε ξεχωριστοί 

Τεχνική υποστήριξη 

 Η Νο.1 προτεραιότητά μας 
 7 σταθμοί τεχνικής υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα 
 > 50 άρτια εκπαιδευμένοι μηχανικοί και τεχνικοί 
 Μέσος όρος απόκρισης τεχνικών: 4 ώρες 
 Το 50% των πελατών μας σε συμβόλαια συντήρησης 
 Βελτιωμένη εξυπηρέτηση στο πεδίο μέσω συστήματος 

Field Service 

Ολιστική προσέγγιση 

 Εξειδίκευση στα τελικά στάδια της παραγωγής 
 Ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων 
 Λύσεις, όχι μηχανήματα 
 Παραγωγή αναλωσίμων 
 Σχέσεις με συνεργάτες/OEMs 
 Συνέργειες μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου που 

δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας 
 
 

Εμπιστοσύνη 

 > 25 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία 
 Αξιόπιστος συνεργάτης  
 Οργανωμένο τμήμα Υποστήριξης Πελατών 
 Ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα  
 Συνεργασία με καταξιωμένους Οίκους του εξωτερικού 
 Οικονομική ευρωστία  

 
 

Ολοκληρωμένες λύσεις 

 Εξοπλισμός και λογισμικό 
 Διασύνδεση με τα μηχανήματα του εργοστασίου 
 Μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός σχεδιασμός 
 Κατασκευή μηχανολογικών τμημάτων 
 Προγραμματισμός ελεγκτών (ρομπότ, PLCs, SCADA, κ.ά.) 
 Ολοκλήρωση με τα επιχειρησιακά συστήματα (ERP, WMS, 

κ.ά.) 
 

Υποστήριξη πριν και μετά την πώληση,  
Διαχείριση έργων, Εκπαίδευση 



Χρήσιμες πηγές για τη βιομηχανική συσκευασία 

Πηγή URL 

5 ιδέες για να μειώσετε το κόστος παραγωγής www.theodorou.gr/5ideas 

Μια σίγουρη συνταγή για την εξοικονόμηση Α’ υλών www.theodorou.gr/cw  

Videos από εφαρμογές κωδικοποίησης προϊόντων www.theodorou.gr/videos  

Πώς επιλέγει η ελληνική βιομηχανία εξοπλισμό για τα τελικά 
στάδια παραγωγής 

www.theodorou.gr/research  

Το e-Book για τις γεφυροπλάστιγγες www.nefton.gr/e-book  

Εκτέλεση συνταγών στη βιομηχανία τροφίμων www.nefton.gr/formulation 

Πως να επιλέξετε τον κατάλληλο ζυγό για την εφαρμογή σας www.nefton.gr/right-scale  

Καλύπτει τις προδιαγραφές υγιεινής ο εξοπλισμός που 

χρησιμοποιούν οι ελληνικές βιομηχανίες; 

www.nefton.gr/hygienic  

Videos από έργα αυτοματοποίησης της συσκευασίας www.zenon.gr/videos   

http://www.theodorou.gr/5ideas
http://www.theodorou.gr/cw
http://www.theodorou.gr/videos
http://www.theodorou.gr/research
http://www.theodorou.gr/research
http://www.nefton.gr/e-book
http://www.nefton.gr/e-book
http://www.nefton.gr/e-book
http://www.nefton.gr/formulation
http://www.nefton.gr/right-scale
http://www.nefton.gr/right-scale
http://www.nefton.gr/right-scale
http://www.nefton.gr/hygienic
http://www.zenon.gr/videos


Όμιλος Θεοδώρου 

Λύσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα 



Εταιρείες για την εφοδιαστική αλυσίδα 

Αρχιμήδης ΑΕ 
Λύσεις φορητής τεχνολογίας, sorting 

• Αυτοματοποίηση 
διαδικασιών αποθήκης 
(παραλαβές, απογραφές, 
picking, packing, κ.ά.) 

• Αυτόματη ταξινόμηση 
εμπορευμάτων 

• Εξοπλισμός (barcode, 
αυτοματισμοί, δίκτυα, κ.ά.) 

Mobius-Datalex ΑΕ 
Εξοπλισμός barcode 

• Εκτυπωτές ετικετών 
• Barcode scanners 
• Φορητά τερματικά 
• Ασύρματα δίκτυα 
• Εκτυπωτές καρτών  
• POS 
• Αναλώσιμα                                   

(ετικέτες & μελανοταινίες)  
 



Mobius-Datalex ΑΕ: Εταιρικό προφίλ 

Η MOBIUS-DATALEX δραστηριοποιείται στη διανομή εξοπλισμού barcode για το κανάλι 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας:  

 

•Εξοπλισμό barcode από τους μεγαλύτερους Οίκους 

•Ανταγωνιστικές τιμές 

•Έγκαιρες παραδόσεις 

•Οργανωμένη τεχνική υποστήριξη 

•Κεντρικός διανομέας (distributor) της ZEBRA στην Ελλάδα 

 

Η MOBIUS-DATALEX ΑΕ δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση της DATALEX AE, μιας εταιρείας 

με εμπειρία από 1984 στο χώρο των barcodes, και της MOBIUS AE, μιας δυναμικής και 

καινοτόμου εταιρείας με φρέσκια προσέγγιση στη διανομή εξοπλισμού για το κανάλι. 

 

www.mobius-datalex.gr  

 

 

Συνεργαζόμενοι Οίκοι: 

http://www.mobius-datalex.gr/
http://www.mobius-datalex.gr/
http://www.mobius-datalex.gr/


Mobius-Datalex ΑΕ: Προϊόντα 

Εκτύπωση Mobile & Wireless Αναλώσιμα 

Αναγνώστες barcode  

Φορητά τερματικά 

Εκτυπωτές ετικετών 

Εκτυπωτές πλαστικών 

καρτών 

Φορητά τερματικά 

Wireless switches 

Ασύρματα δίκτυα 

Ετικέτες 

Μελανοταινίες 

Πλαστικές κάρτες 

Συλλογή 

δεδομένων 



Mobius-Datalex ΑΕ: Υπηρεσίες 

Barcode 

Διαθέτουμε τα πιο διαδεδομένα προϊόντα 

barcode σε στοκ για παράδοση σε 24 ώρες 

(ZEBRA, DATALOGIC, MOTOROLA, κ.ά.) 

Barcode Service 

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε εκτυπωτές 

ετικετών, barcode scanners, φορητά τερματικά και 

ασύρματα δίκτυα 



Αρχιμήδης Barcode Solutions ΑΕ: Εταιρικό προφίλ 

Από το 1992, η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ BARCODE SOLUTIONS AE εξειδικεύεται σε ολοκληρωμένες 

λύσεις που αυτοματοποιούν τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διακίνηση και την 

αποθήκευση των προϊόντων: Παραλαβές, ενδοδιακινήσεις, picking, packing, φορτώσεις, 

απογραφές, κ.ά.  

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματοποίησης συνδυάζοντας συστήματα από 

διαφορετικούς χώρους και τεχνολογίες (barcodes, mobility, πληροφορική, αυτοματισμοί, 

κ.ά.). 

 

www.archimedes.gr 

 

 

 

 

 

Συνεργαζόμενοι Οίκοι: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archimedes.gr/


Αρχιμήδης Barcode Solutions AE: Εφαρμογές 

Αυτοματοποίηση 
διαδικασιών αποθήκης 

Αυτόματη ταξινόμηση 
εμπορευμάτων (sorting) 

• Παραλαβές 

• Ενδοδιακινήσεις 

• Συλλογή/προετοιμασία 

εμπορευμάτων (Picking)  

• Πακετοποίηση (Packing) 

• Φορτώσεις – παραδόσεις 

• Απογραφές 

• Επιστολές, φάκελοι, δέματα  

• Κιβώτια 

• Μικρές συσκευασίες                                

(π.χ. καπνά) 

Εξοπλισμός 
αυτοματοποίησης 

• Εκτυπωτές ετικετών 

• Barcode scanners 

• Φορητά τερματικά 

• Ασύρματα δίκτυα 

• Αναλώσιμα 

• Συστήματα διακίνησης 

• Ζυγιστικά συστήματα 

• Συστήματα αυτοματισμού 



Λύσεις φορητής τεχνολογίας 

Τι είναι 

• Λύσεις φορητής τεχνολογίας που επιταχύνουν τις 

διαδικασίες της αποθήκης 

• Περιλαμβάνει εφαρμογές για παραλαβές, απογραφές, 

προετοιμασία παραγγελιών (picking) κ.ά., με τη χρήση της 

τεχνολογίας των barcodes  

 

Που απευθύνεται 

• Αποθήκες βιομηχανικών επιχειρήσεων 

• Αποθήκες εμπορικών επιχειρήσεων 

• Επιχειρήσεις Logistics 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση 
αποθήκης 



Παραλαβές προϊόντων 
Καταγραφή των προϊόντων και των Lot 
numbers. Έλεγχος παραληφθέντων, με 
διασταύρωση στοιχείων από το ERP. 

Ενδοδιακινήσεις προϊόντων 
Καταγραφή όλων των διακινήσεων 
προϊόντων και Α’ υλών από και προς 
την αποθήκη. 

Συλλογή / προετοιμασία 
παραγγελίας (picking) 
Συλλογή προϊόντων από την αποθήκη. 
Έλεγχος ορθότητας προϊόντων προς 
αποστολή και τιμολόγηση από το ERP. 

Πακετοποίηση (packing) 
Καταγραφή της τοποθέτησης των 
προϊόντων στις μονάδες μεταφοράς. 
Εκτύπωση ετικέτας. Ενημέρωση ERP 
για έκδοση παραστατικών.  

Απογραφές αποθήκης 
Απογραφή των προϊόντων που 
βρίσκονται στην αποθήκη. Εκτύπωση 
διαφορών λογιστικής και φυσικής 
αποθήκης. 

Φορτώσεις - παραδόσεις 
Eπιβεβαίωση των προϊόντων προς 
αποστολή με τα αντίστοιχα φορτηγά. 
Επιβεβαίωση και καταγραφή χρόνου 
παράδοσης στον πελάτη. 



Λύσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί είμαστε ξεχωριστοί 

 
 Εξοπλισμός barcode από τους πιο 

αξιόπιστους κατασκευαστές 
(ZEBRA, MOTOROLA, DATALOGIC, 
PSION, DATAMAX) 
 

 Προϊόντα και αναλώσιμα σε 
εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές 
 

 Άμεσες παραδόσεις 
 

 Μακροχρόνιες σχέσεις 
συνεργασίας με Reselles, ISVs και 
System Integrators 
 
 

 
 Εξειδίκευση σε εφαρμογές 

Enterprise Mobility εντός των 
τοιχών της επιχείρησης 
 

 20 χρόνια εμπειρία σε λύσεις για 
την αποθήκη 

 
 > 1.000 εφαρμογές στη 

βιομηχανία, το εμπόριο και τα 
logistics 
 

 Η εγκατάσταση των λύσεών μας 
γίνεται μέσα σε λίγες μέρες 
 

 Πλήρης τεχνική κάλυψη 

Ολοκληρωμένες λύσεις φορητής τεχνολογίας  
για επιχειρήσεις βιομηχανίας, εμπορίου και 

παροχής υπηρεσιών 

Διανομή προϊόντων barcode  
στο κανάλι πληροφορικής 



Χρήσιμες πηγές για την εφοδιαστική αλυσίδα 

Πηγή URL 

Τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού barcode www.mobius-datalex.gr/service 

Λύσεις για την παραγωγή και την αποθήκη www.archimedes.gr/solutions  

Case studies από εφαρμογές αυτοματοποίησης 
διαδικασιών αποθήκης 

www.archimedes.gr/case-studies  

Μείωση κόστους στην αποθήκη www.archimedes.gr/save-costs  

Εξοπλισμός barcode με παράδοση σε 24 ώρες www.mobius-datalex.gr/xpress  
 

http://www.mobius-datalex.gr/service
http://www.mobius-datalex.gr/service
http://www.mobius-datalex.gr/service
http://www.archimedes.gr/solutions
http://www.archimedes.gr/sorting
http://www.archimedes.gr/case-studies
http://www.archimedes.gr/case-studies
http://www.archimedes.gr/case-studies
http://www.archimedes.gr/save-costs
http://www.archimedes.gr/save-costs
http://www.archimedes.gr/save-costs
http://www.mobius-datalex.gr/xpress
http://www.mobius-datalex.gr/xpress
http://www.mobius-datalex.gr/xpress


Όμιλος Θεοδώρου 

Αγ. Αθανασίου 17, Τ.Θ. 76 

19002, Παιανία Αττικής 

Τηλ: 210 6690900 

Fax: 210 6640200 

marketing@theodorou.gr 

www.theodorougroup.com   

 

mailto:marketing@theodorou.gr
http://www.theodorougroup.com/
http://www.theodorougroup.com/
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