Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1968 από τον Αναστάσιο Μπαλίτη. Δραστηριότητα της ήταν η
παραγωγή επίπλων.Συγκεκριμένα κρεβατοκάμαρες ντουλάπες και σύνθετα αποκλειστικά
σε χονδρική διάθεση.Το 1978 κανει τη πρώτη επέκταση της και έχει συνολικά 2.300 τμ.
Το 1984 αρχιζει και λιανική πώληση εντός του εργοστάσιου σε εκθεσιακό χώρο. Το 1988
κάνει τη δεύτερη και μεγαλύτερη επέκταση της Και συνολικά έχει 3000 τετρ.μετρα
εργοστάσιο και 700 τμ έκθεση λιανικής πώλησης. Παράλληλα μπαίνει δυναμικά και στην
κατασκευή ντυμένων σαλονιών με διάθεση χονδρική και λιανική. Το 1999 μεταβιβάζεται
στα παιδία Ιωάννης και Χρυσάνθη Μπαλίτη και μετατρέπετε σε Ιωάννης Μπαλίτης & ΣΙΑ
Ο.Ε. Που είναι και η σημερινή της νομική μορφή.

Η εταιρεία σήμερα έχει ως εξής :
1. Εργοστάσιο κατασκευής επίπλων με δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα και εξαγωγές
σε 4 χώρες (Αλβανία-Βουλγαρία-Ισραήλ και Κύπρος).
2. Επίσης έχει μπει δυναμικά στο χώρο των κατασκευών (δημόσια έργα, ξενοδοχεία , κλπ)
όσο και στον χώρο της οικοδομής. Αυτή τη στιγμή πελάτες της είναι κάποιοι από τους
καλύτερους εργολάβους των Σερρών.
2. Επίσης έχει μπει δυναμικά στο χώρο των κατασκευών (δημόσια έργα, ξενοδοχεία , κλπ)
όσο και στον χώρο της οικοδομής. Αυτή τη στιγμή πελάτες της είναι κάποιοι από τους
καλύτερους εργολάβους των Σερρών.
3. Σε έκταση 3000 τμ λειτουργεί ένα εργοστάσιο με προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα
(cnc-αυτόματες τεμαχίστηκες cnc – φούρνοι με λάμπες uv – βιομηχανικές καμπίνες) και
ειδικευμένο προσωπικό.
4. Έκθεση επίπλων λιανικής πώλησης στο νόμο Σερρών καθώς και στους ομόρους νομούς.
5. Αποκλειστική αντιπρόσωποι για τους νομούς Σερρών – Δράμας – Κιλκίς της αλυσίδας
επίπλων και αξεσουάρ Βo Concept με κατάστημα 300 τμ στο κέντρο της πόλης των
Σερρών.
Σήμερα στόχος της εταιρείας μας είναι η συνέχιση της ανάπτυξης μας μέσω της εισόδου
μας σε νέες αγορές της νότιο ανατολικής Ευρώπης καθώς και η συμμετοχή μας σε μεγάλα
κατασκευαστικά έργα της περιοχής μας.
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