
   
 

GE Lighting και Tungsram - Η καινοτομία είναι η κληρονομιά μας 

Σιμερα θ Tungsram επιςτρζφει ςτθν αγορά ωσ καινοτόμο παγκόςμιο εμπορικό ςιμα με ζδρα ςτθν 

Ουγγαρία. «Η καινοτομία είναι θ κλθρονομιά μασ» - είναι θ βαςικι πεποίκθςθ τθσ νζασ διοίκθςθσ 

του ομίλου Tungsram, ςυνεχίηοντασ και αναηωογονώντασ μια περιφανθ παράδοςθ 120 ετών 

δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ. 

Τον Φεβρουάριο του 2018, θ GE Lighting ανακοίνωςε τθν προτεινόμενθ πώλθςθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ ςτθν Ευρώπθ, τθ Μζςθ Ανατολι, τθν Αφρικι και τθν Τουρκία, κακώσ και του 

τομζα Automotive παγκοςμίωσ ςτθν εταιρία Tungsram θ οποία ελζγχεται από τον Joerg Bauer, 

πρώθν διευκφνοντα ςφμβουλο τθσ GE Lighting με περιςςότερα από 20 χρόνια εμπειρίασ ςτον κλάδο 

του φωτιςμοφ. Τον Απρίλιο του 2018 θ Tungsram Group ανζλαβε τθν κυριότθτα τθσ GE Lighting, θ 

οποία περιλάμβανε τισ επιχειριςεισ, τουσ εργαηόμενουσ, τα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ ςυμβάςεισ 

τθσ. 

Η Tungsram, που ιδρφκθκε αρχικά το 1896, είναι ζνα πνευματικό τζκνο τθσ 2θσ βιομθχανικισ 

επανάςταςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν θλεκτροδότθςθ του κόςμου. Η Tungsram ιδρφκθκε το 

ζτοσ τθσ γιορτισ τθσ χιλιετίασ τθσ Ουγγαρίασ: θ Βουδαπζςτθ ιταν τότε θ δεφτερθ πιο δυναμικά 

αναπτυςςόμενθ πόλθ μετά το Σικάγο. 

Το 1989 θ εταιρία αγοράςτθκε από τθ GE Lighting εξακολουκώντασ να δθμιουργεί νζεσ λφςεισ, 

κυρίωσ γφρω από τον φωτιςμό, αλλά και ςτουσ τομείσ θλεκτροκίνθςθσ, τθλεφωνικισ τεχνολογίασ, 

ιατρικών μθχανθμάτων, ραδιοεπικοινωνιών και άλλων εφαρμογών με ραγδαία αφξθςθ των 

πωλιςεων.  

Σιμερα αντιμετωπίηουμε τισ ευκαιρίεσ και τισ προκλιςεισ τθσ 4θσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ, θ 

οποία κακοδθγείται από τθν ταχεία ςφγκλιςθ των τεχνολογιών, όπωσ θ πλθροφορία, θ κινθτι 

τθλεφωνία, θ τεχνθτι νοθμοςφνθ και το διαδίκτυο. Από τθ ςτιγμι τθσ ίδρυςισ τθσ, θ Tungsram, 

αγκάλιαςε με επιτυχία τισ ευκαιρίεσ τθσ εποχισ τθσ και γριγορα μεγάλωςε ςε ζναν παγκόςμιο θγζτθ 

τεχνολογίασ. Ομοίωσ, ο όμιλοσ Tungsram, ςιμερα ανανεωμζνοσ, κα επενδφςει ςε δυναμικά 

αναπτυςςόμενεσ τεχνολογίεσ ςτισ παγκόςμιεσ αγορζσ, ενιςχφοντασ κυρίωσ τον κλάδο του φωτιςμοφ 

που αποτελεί τον πυρινα τθσ εταιρίασ.  

Ο ςθμαντικότεροσ βραχυπρόκεςμοσ ςτόχοσ είναι να διαςφαλιςτεί θ ομαλι μετάβαςθ ςτο νζο brand, 

ςυνεχίηοντασ ωσ ανεξάρτθτθ εταιρεία με εξαςφαλιςμζνθ μεταβατικι υποςτιριξθ από τθν GE Lighting 

για αρκετό καιρό. Οι πελάτεσ μασ, οι εργαηόμενοι και οι προμθκευτζσ μασ απολαμβάνουν αδιάκοπεσ 

παραδόςεισ και εξαιρετικι ποιότθτα από τθν πρώτθ μζρα, υποςτθριηόμενεσ από τουσ ίδιουσ 

αξιόπιςτουσ ςυναδζλφουσ που τουσ εξυπθρετοφςαν όλα τα προθγοφμενα χρόνια.  

Στθν παγκόςμια αγορά, θ Tungsram κα ςυνεχίςει να αποτελεί κορυφαία ευρωπαϊκι μάρκα με 

ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και παραγωγι ςτθν Ευρώπθ και δεςμεφεται να ςυνεχίςει και να επεκτείνει τθν 

γκάμα των προϊόντων τθσ. 

H εταιρία μασ ςυνεχίηει απρόςκοπτα τθν ςυνεργαςία τθσ με τθ Tungsram ωσ αποκλειςτικόσ 

αντιπρόςωποσ ςε Ελλάδα και Κφπρο, ςυνδυάηοντασ τθν εμπειρία και τθ δυναμικι τθσ δράςθ για 

περιςςότερα από 60 χρόνια ςτον τομζα των εφαρμογών θλεκτριςμοφ ςτθν Ελλθνικι αγορά. 


