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Σταθερή αναπτυξιακή πορεία 
 
Αυξηµένες πωλήσεις αυτοκινήτων κατά 1,1% το εννεάµηνο Ιαν-Σεπ 2008 παρουσίασε η 
Suzuki σε σχέση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2007. Οι πωλήσεις καινούργιων 
αυτοκινήτων Suzuki ανήλθαν σε 11.285 το τρέχον εννεάµηνο σε σχέση µε 11.161 πωλήσεων  
την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Με βάση τις ταξινοµήσεις το µερίδιο αγοράς των 
αυτοκινήτων Suzuki ανήλθε σε 5,3% στα ίδια επίπεδα του 2007 καταλαµβάνοντας την 6η 
θέση µεταξύ όλων των κατασκευαστών αυτοκινήτων. 
 
Σηµαντική αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και των ταξινοµήσεων παρουσίασαν οι 
πωλήσεις µοτοσικλετών  Suzuki το εννεάµηνο Ιαν-Σεπ 2008. Οι πωλήσεις καινούργιων 
µοτοσικλετών Suzuki ανήλθαν σε 6.116 το τρέχον εννεάµηνο σε σχέση µε 4.356 πωλήσεων  
την αντίστοιχη περίοδο του 2007 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 40,4%. 
 
Με βάση τις ταξινοµήσεις το µερίδιο αγοράς των µοτοσικλετών Suzuki ανήλθε σε 8,4% σε 
σχέση µε το 6,3% του 2007 καταλαµβάνοντας την 4η θέση µεταξύ όλων των κατασκευαστών 
µοτοσικλετών. Στις µεγάλου κυβισµού (>126cc) µοτοσικλέτες, όπου και είναι η βασική αγορά 
της Suzuki, η Suzuki κατέλαβε τη δεύτερη θέση µεταξύ των κατασκευαστών µοτοσικλετών, 
µπροστά από την Honda και τη Yamaha. 
 
Οι πωλήσεις αυτοκινήτων Suzuki στη Βουλγαρία ανήλθαν σε 832 µονάδες αυξηµένες κατά 
32,7% σε σχέση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2007, µε το µερίδιο αγοράς της Suzuki να 
διαµορφώνεται σε 2,5% παρουσιάζοντας σηµαντική άνοδο της τάξης του 56,3% σε σχέση µε 
το 1,6% που κατείχε στην τοπική αγορά το 2007.   
 
Οµαλά εξελίσσεται η δραστηριότητα διανοµής αυτοκινήτων και µοτοσικλετών Suzuki στα 
Σκόπια (FYROM) ενώ παράλληλα µέσα στο 2008 ξεκίνησε και  η δραστηριότητα διανοµής 
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών Suzuki στην Αλβανία µε τα πρώτα µηνύµατα της αγοράς να 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.  
 
Στο τοµέα της λιανικής όπου η εταιρεία διαθέτει το πιο εκτεταµένο δίκτυο στην ελληνική 
αγορά, βρίσκεται σε εξέλιξη η φάση αναδιοργάνωσης και ενσωµάτωσης των δραστηριοτήτων 
που εξαγοράστηκαν από την Κοντέλλης και την Κουλούρης, µε στόχο το 2009 ο κλάδος 
λιανικής να παρουσιάσει θετικά αποτελέσµατα. 
  
Συνολικά, κατά το πρώτο 9µηνο του 2008, οι πωλήσεις της εταιρείας στον κλάδο λιανικής 
έφτασαν τα 10.420 αυτοκίνητα σε σχέση µε τα 7.029 αυτοκίνητα το αντίστοιχο διάστηµα το 
2007.   
 
Στο τοµέα των θυγατρικών εταιρειών ο Όµιλος ενισχύθηκε µε την εξαγορά της Ergotrak από 
την S&B και την ανάληψη Dealership φορτηγών και λεωφορείων για την MAN, ενώ η εν γένει 
πορεία τους παρουσιάζεται να συµβαδίζει µε τις προβλέψεις της εταιρείας. 
 
Στην Panergon Α.Ε. οι πωλήσεις φορτηγών Daf  ανήλθαν σε 156 µονάδες µε µερίδιο αγοράς 
9,2%, ενώ το σύνολο των πωλήσεων  φορτηγών και λεωφορείων Temsa ανήλθε σε 173 
µονάδες αυξηµένο κατά 31% σε σχέση µε τις αντίστοιχες πωλήσεις του εννεαµήνου του 2007.  
Οι πωλήσεις αγροτικών τρακτέρ Landini και Valpadana ανήλθαν σε 467 µονάδες µε το 
µερίδιο αγοράς  της εταιρείας να ανέρχεται σε 17,9%, ποσοστό που την κατατάσσει στη 
πρώτη θέση της αγοράς για τρίτη συνεχή χρονιά. 
 
Στην Executive Lease Α.Ε ο στόλος των οχηµάτων µακροχρόνιας µίσθωσης (LTR) 
παρουσιάζει αύξηση 14,3% σε σχέση µε το εννεάµηνο του 2007 και ανέρχεται πλέον στα 
3.350 οχήµατα επιτυγχάνοντας κύκλο εργασιών € 15,1 εκατ. Αντίστοιχα αυξηµένος είναι και ο 
κύκλος εργασιών στις βραχυχρόνιες µισθώσεις (RAC) ο οποίος ανήλθε σε € 9,5 εκατ. 
παρουσιάζοντας αύξηση 14,2% σε σύγκριση µε το περυσινό εννεάµηνο. 
 
Η Αθωνική Τεχνική Α.Ε. συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία µε έµφαση τις µεγάλες 
αναπτύξεις (µεγάλα εµπορικά κέντρα, αναπτύξεις επαγγελµατικών χώρων, µεγάλες οικιστικές 



αναπτύξεις). Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ανέγερσης του εµπορικού κέντρου των 
Ιωαννίνων, το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία µε τη Sonae Sierra, ενώ είναι σε εξέλιξη η 
αδειοδότηση του project του Ναυπλίου το οποίο περιλαµβάνει καταστήµατα, επαγγελµατικούς 
χώρους και κατοικίες.  
 
Οι προσπάθειες του Οµίλου εταιρειών Σφακιανάκη για συνεχή ανάπτυξη και καλύτερη 
οργάνωση έχουν ενταθεί προκειµένου να συνεχιστεί η καλή πορεία του, να διασφαλιστεί η 
διατήρηση του εκτεταµένου και υγιούς δικτύου πωλήσεων καθώς και της ηγετικής θέσης που 
κατέχει στην ελληνική αγορά. 
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