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Ο όμιλος Arçenik στοχεύει στην ισχυρή ανάπτυξη της τουρκικής εταιρείας 

Beko στην Ισπανία. 

 

Τόσο στην Ισπανία όσο και σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, σπάνια κάποιος δεν 

αναγνωρίζει την ονομασία «Beko» καθώς είναι ένα από τα εμπορικά σήματα που έχουν το 

λογότυπό τους σφραγισμένο στη φανέλα της ισπανικής ομάδας FC Barcelona. Ελάχιστοι 

όμως είναι εκείνοι που γνωρίζουν με τι ακριβώς ασχολείται η εταιρεία. Σύμφωνα με πηγές της 

ίδιας της ΒΕΚΟ, μόνο το 50% των Ισπανών γνωρίζουν πραγματικά ότι αυτό το εμπορικό 

σήμα είναι τουρκικής προέλευσης και ότι η εταιρεία κατασκευάζει οικιακές συσκευές, καθώς 

και ότι αποτελεί μέρος της Arçenik, της μητρικής εταιρείας που αγόρασε από τους Γερμανούς 

το 2008 την Grundig (τη γνωστή κατασκευαστική εταιρεία εξοπλισμού ήχου, τηλεόρασης και 

ραδιοφώνου). 

 

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Arçenik, κ. Hakan Bulgurlu, στοχεύει στην ανάπτυξη της 

Beko στην Ισπανία, με τη στήριξη του ονόματος της ποδοσφαιρικής ομάδας «Barça», ενώ η 

Grundig θα συνεχίσει να στοχεύει σε ένα πιο αποκλειστικό κομμάτι της αγοράς. 

Ο στόχος του κ. Bulgurlu, ο οποίος παρουσίασε τις καινοτομίες του ομίλου στο Βερολίνο, 

στην εμπορική έκθεση IFA που ειδικεύεται στην ηλεκτρονική των καταναλωτών, είναι να 

διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της εταιρείας που φθάνει τα 130 εκ. ευρώ. Η ανάπτυξη των 

τελευταίων ετών αποτελεί ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο στοιχείο και η εταιρεία εξακολουθεί να 

βλέπει πολλά μερίδια αγοράς, τα οποία μπορεί να προσεγγίσει. 

Η Beko έφθασε στην Ισπανία το 1996, ωστόσο μόλις το 2005 άρχισε να πωλεί συσκευές 

λευκού σήματος ειδικά για την ισχυρότερη ισπανική αλυσίδα εμπορικών πολυκαταστημάτων 

El Corte Inglés. Από την 23η θέση που κατείχε στον κατάλογο τον εμπορικών σημάτων του 

κλάδου ανήλθε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην 3η και βρίσκεται μόλις πίσω από τον 

μεγάλο όμιλο BSH, στον οποίο ανήκουν οι εταιρίες Bosch, Balay και Siemens. Σε επτά 

χρόνια η Beko έχει καταλάβει το 6% του ισπανικού μεριδίου αγοράς και η στρατηγική που 

ακολουθεί τώρα έχει ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά και την ανάπτυξη 

τεχνολογιών, οι οποίες είναι βασισμένες σε καινοτόμα οικοσυστήματα, όπως της 

Βαρκελώνης.  

Σύμφωνα με τον κ. Bulgurlu, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότεροι από 1.300 μηχανικοί, οι 

οποίοι είναι αφοσιωμένοι στην Έρευνα και Ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς υπάρχουν 

εργαστήρια στην Τουρκία που ασχολούνται αποκλειστικά με τη ρομποτική, την τεχνητή 

νοημοσύνη και την οπτική αναγνώριση, με σκοπό την ευκολότερη λειτουργία της κουζίνας, 



                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

Tηλ: +34915644668, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr, 

 
 

(όπως λ.χ. να έχει τη δυνατότητα ένας φούρνος να αναγνωρίζει αν ψήνεται ψάρι ή κρέας). 

Ακόμη, αναφέρει ότι η επιχείρηση ακολουθεί διάφορες δράσεις, όπως την καμπάνια «Eat Like 

a Pro», η οποία προωθεί την υγιεινή διατροφή για τα παιδιά αλλά και συνεργασίες με την 

Unicef ενώ τονίζει την υποστήριξη που δείχνουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Αναφορικά με τους 

δασμούς που επιβάλλει ο αμερικανός πρόεδρος κ. Donald Trump, επισημαίνει ότι 

επηρεάζουν την επιχείρηση μόνο υπό την έννοια ότι η τουρκική αγορά χάνει αξία, γεγονός 

όμως που αποτελεί προσωρινή κατάσταση, καθώς η τουρκική οικονομία έχει τη δυναμική της 

και υποστηρίζει ότι στο άμεσο μέλλον θα καταφέρουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, έχοντας 

εδραιώσει μια πολύ καλή υποδομή για να εξυπηρετήσουν την Ευρώπη.  

 

 

 

 


