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Ιστορία  
 

Η εταιρία TOP Electronic Components Α.Ε. ιδρύθηκε το 1993 μετά την συγχώνευση των 

εταιριών Ι. ΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Π. ΤΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και Α. ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, οι 

οποίες δραστηριοποιούνταν στην Ελληνική αγορά από το 1973. 

Η ενοποίηση αυτή, επέτρεψε τη δομική αναδιοργάνωση της εταιρίας, ενίσχυσε την 

εξυπηρέτηση των πελατών και επιτάχυνε την ανάπτυξη της. Η επιτυχημένη πορεία της νέας 

εταιρίας έκανε εμφανή την ανάγκη επέκτασης των εγκαταστάσεών της και από το 1997 

μεταφέρθηκε σε νέο ιδιόκτητο κτίριο ,το οποίο βρίσκεται σε μια στρατηγικά επιλεγμένη 

περιοχή, προσφέροντας στους πελάτες της καλύτερες επιλογές πρόσβασης και 

στάθμευσης. Με συνολική έκταση 4.600 τ.μ., για γραφεία και αποθήκες, το νέο κτίριο 

φιλοξένησε αποτελεσματικά τις ανάγκες της εταιρίας μέχρι το 2014, όταν ένας επιπλέον 

χώρος αποθήκευσης 2.700 τ.μ. αποκτήθηκε, διπλασιάζοντας τη χωρητικότητα των 

αποθηκευτικών της χώρων. 

Ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός της εταιρίας και η σωστή οικονομική διαχείριση 

οδήγησε στην απόκτηση ευρέως αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων και το 2011 η εταιρία 

βραβεύτηκε για την προσπάθεια και τη δέσμευσή της στην υψηλή ποιότητα, ως μια από τις 

Ισχυρότερες Εταιρίες στην Ελλάδα. Επιπλέον, ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές 

εξελίξεις, η TOP αναπτύχθηκε και δημιούργησε μια ολοκαίνουργια ιστοσελίδα καθώς και 

μια λειτουργική B2B πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία έγινε ευρέως αποδεκτή 

από τους πελάτες της. 

Η TOP έχει δημιουργήσει ένα σταθερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τις τιμές που 

προσφέρει, τις άμεσες παραδόσεις, την γκάμα και την ποιότητα των προϊόντων της. 

Λειτουργεί σε ένα περιβάλλον που εγγυάται συνεχώς εξελιγμένα μοντέλα προϊόντων και 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών. Αυτό οφείλεται στην τεχνογνωσία που 

διαθέτει στον τομέα του χονδρικού εμπορίου. Η γνώση αυτή προέρχεται από την εμπειρία 

της στις παγκόσμιες αγορές και βασίζεται στην εκτεταμένη γκάμα επώνυμων προϊόντων 

που διαθέτει καθώς και στα υψηλά επίπεδα των αποθεμάτων που διατηρεί στην αποθήκη 

της για τους περισσότερους από τους 20.000 κωδικούς που είναι καταχωρημένοι στο 

σύστημά της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κύρια Δραστηριότητα  

Η TOP Electronic Components Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα μεγάλο και οργανωμένο δίκτυο 

πωλήσεων, το οποίο καλύπτει τον Ελλαδικό χώρο και την Κύπρο, αλλά εκτείνεται και σε 

χώρες του εξωτερικού, ιδίως των Βαλκανίων. Συνολικά αριθμεί περισσότερα από 3.000 

σημεία λιανικής πώλησης, όπου διανέμονται ηλεκτρονικά εξαρτήματα, είδη 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, προϊόντα αυτοματισμού και τηλεπικοινωνιακό υλικό. Το 

χαρτοφυλάκιο μεγάλων πελατών συμπεριλαμβάνει ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς των Κατασκευαστικών έργων, Τηλεπικοινωνιών, 

των Συστημάτων Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικών εφαρμογών, Συστημάτων ασφαλείας, 

Ιατροτεχνολογίας και πλήθος άλλων.   

Οι κυριότερες δραστηριότητες της TOP περιλαμβάνουν: 

 Εισαγωγή 

 Αποθήκευση  

 Διανομή  

 Εξαγωγή  

 Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση μετά την πώληση 

 

Προϊόντα 

Στην TOP πρωταρχικός μας στόχος είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη. Για το λόγο αυτό, 

ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα των προϊόντων που προσφέρουμε, προσθέτοντας 

περισσότερα από 500 νέα είδη κάθε χρόνο. Τα προϊόντα που προσφέρουμε μπορούν να 

καλύψουν όλες τις ανάγκες των πελατών στα ακόλουθα πεδία: 

 Ηλεκτρονικά εξαρτήματα  

 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

 Connectors (RF-Audio Video) 

 Ηλεκτροβιομηχανικά εξαρτήματα & Αυτοματισμός 

 Καλώδια  

 Φωτισμός  

 Δομημένη καλωδίωση 

 Συστήματα Ασφαλείας  

 Περιφερειακά Η/Υ 

 Εργαλεία & Όργανα μέτρησης  

 Μπαταρίες & Φορτιστές  

 Μετατροπείς (UPS - INVERTERS) 

 

 

 

 

 



 

H TOP διανέμει τα προϊόντα τουλάχιστον 165 προμηθευτών και αποτελεί εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο και διανομέα των παρακάτω εταιριών:

 

 

Υπηρεσίες 

Η φιλοσοφία της TOP είναι πελατοκεντρική και περιστρέφεται γύρω από την άμεση 

εξυπηρέτηση όλων των αναγκών του πελάτη. Πέρα από τον σκοπό αυτό, η TOP έχει 

αναπτύξει μια λειτουργική B2B πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που παρέχει 

πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά την διαθεσιμότητα των ειδών και 

προσφέρει επιλογές on-line παραγγελιών με γρήγορο και ασφαλή τρόπο.  

Η διαδικασία πώλησης ολοκληρώνεται ύστερα από την μελέτη και ανάλυση της ζήτησης και 

προτείνεται στον πελάτη η πιο ανταγωνιστική και τεχνολογικά προηγμένη λύση που θα 

ικανοποιεί πλήρως τις προσδοκίες του. Ειδικές ζητήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να 

καλυφθούν από την υπάρχουσα γκάμα προϊόντων, διαχειρίζονται μέσα από εκτενή έρευνα 

του δικτύου διαθέσιμων προμηθευτών. Η Εξυπηρέτηση πελατών πραγματοποιείται από το 

ειδικά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο τμήμα μηχανικών πωλήσεων, το οποίο παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα εγκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων. 

Εξασφαλίζεται έτσι η μέγιστη ικανοποίηση των πελατών και η οικοδόμηση σταθερών 

σχέσεων με την εταιρία. 



 

 

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα  

Χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας και τους 

προσφέρουμε προστιθέμενη αξία μέσω των ανταγωνιστικών μας πλεονεκτημάτων: 

✓ Ποικιλία επιλογών και λύσεων που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες  

✓ Υψηλά επίπεδα αποθεμάτων που εξυπηρετούν όλες τις ζητήσεις  

✓ Ανταγωνιστικές τιμές  

✓ Υποστήριξη και service μετά την πώληση  

 

Πολιτική Ποιότητας  

Εκτός από συγκεκριμένες πιστοποιήσεις προϊόντων, η TOP αναγνωρίζεται επίσης για τις 

διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και την ισχυρή οικονομική θέση που κατέχει, στοιχεία 

απαραίτητα, προκειμένου να λειτουργήσει ως ανταγωνιστικός διανομέας στον κλάδο της. 

Από το 2002, η TOP αναγνωρίζεται για τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που 

εφαρμόζει στην εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση, διανομή και υποστήριξη των προϊόντων 

της με την πιστοποίηση ISO 9001: 2008. Το έτος 2017 ,η TOP αναγνωρίζεται με την νέα 

πιστοποίηση ISO 9001:2015  (Quality Managements System as per  ISO 9001:2015 

Certification). 

Σε συνεργασία με την ICAP GROUP, η οποία έχει αναγνωρίσει την εταιρία μας ως μία από 

τις Ισχυρότερες Εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα της δραστηριότητάς της, η εταιρία Dun & 

Bradstreet χορήγησε την TOP με τη Διεθνή Πιστοποίηση υπευθυνότητας και αξιοπιστίας. 

Επιπλέον, η παγκόσμια πλατφόρμα "Transparent.Efficient.», με το λογότυπο TRAC, που 

συλλέγει, αξιολογεί και διανέμει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για φορείς και 

άτομα, χορήγησε στην TOP το διεθνώς αναγνωρισμένο αριθμό ταυτότητας TRAC, το οποίο 

αναγνωρίζει τη συμμόρφωση της εταιρίας με τους διεθνείς όρους εμπορικής διαφάνειας. 

 

 

 

 



 

 

 

Vision  

“To be a trustful partner that enhances customers’ value” 

 

Mission  

 

“TOP aims to keep satisfying its customers’ needs to the ultimate level, by exploring new 

products, expanding to new markets, while working ethically” 

 

Αξίες  

 Ακεραιότητα  
Η συνεργασία με τους πελάτες μας βασίζεται στη δέσμευση και τη συνέπεια μεταξύ λόγων 
και έργων 
 

 Υπευθυνότητα  
Έχουμε πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων της εμπορικής συμπεριφοράς μας και την ευθύνη 
που έχουμε στην εξυπηρέτηση των πελατών μας 
 

 Αξιοπιστία  
Οι λύσεις που προτείνουμε στους πελάτες μας βασίζονται πάντα στην ακριβή, ειλικρινή και 
αξιόπιστη πληροφόρηση 
 

 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η φροντίδα των ανθρώπων και του περιβάλλοντος 
αποτελεί βασική πτυχή των δραστηριοτήτων μας

 

Ακεραιότητα Υπευθυνότητα Αξιοπιστία 
Εταιρική 

Κοινωνική 
Ευθύνη 



 

Επιχειρηματικοί στόχοι  

Η TOP στοχεύει στη διατήρηση των σχέσεων εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες 
και τους προμηθευτές της σε παγκόσμιο επίπεδο και επενδύει στη συνεχή βελτίωση των 
προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει. 

 
 

Στρατηγική ανάπτυξης 

Η TOP επιδιώκει πάντα να επιλέγει το καλύτερα εκπαιδευμένο, καταρτισμένο και έμπειρο 
προσωπικό ενώ παράλληλα ενισχύει διαρκώς την οργανωτική αξία της και εμπλουτίζει τις 
υπηρεσίες που παρέχει σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 

Οικονομικά στοιχεία 

 
 
 
 

 

* Ετήσιος κύκλος εργασιών 2014 – 2019 (σε Euro) 

 

 

  

ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αλκμήνης 66, 11853 Αθήνα 

Τηλ.: +30-210-3428690 / 693 
Fax.: +30-210-3428692 

E-mail: info@topelcom.gr 
 

Web Site: www.topelcom.gr 
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