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∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΜΒARDIER 

Υπεγράφη συµφωνία αντιπροσώπευσης όλων των προιόντων αναψυχής της Bombardier 
από την ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Έως σήµερα, η συνεργασία περιορίζονταν στον 
τοµέα των εξωλέµβιων κινητήρων Johnson και Evinrude. 

Στην Ελλάδα τα προϊόντα αυτά είναι κυρίως γνωστά από τα προσωπικά υδροσκάφη 
(Personal Watercraft) Sea-Doo, τα οποία έχουν µερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 40%. Εκτός 
όµως από τα Sea-Doo η συµφωνία συµπεριλαµβάνει τα γνωστά σκάφη αναψυχής, Sea-Doo 
Sports Boats, και τα οχήµατα παντός εδάφους ΑΤV (all terrain vehicles). 
 
H δραστηριότητα θα ενταχθεί στην Επιχειρηµατική Μονάδα Εξωλεµβίων και Σκαφών, η οποία 
εκτός από τα προϊόντα της Bombardier προωθεί και τα γνωστά σκάφη Zodiac, Bombard και 
Avon. 
 
H Bombardier είναι η πρώτη εταιρία που παρουσίασε το 1968 τα µοντέλα Sea- Doo µε 
δυνατότητα µονοθέσιου καθίσµατος, όταν όλα τα άλλα υδροσκάφη πρόσφεραν την 
δυνατότητα µόνο όρθιας οδήγησης. Αργότερα, το 1991 προχώρησε και στην κατασκευή 
µοντέλων µε τρεις και τέσσερις θέσεις. Στην πορεία ακολούθησαν πολλές διακρίσεις και 
βραβεία, µέχρι το 2000 που η Βombardier κέρδισε το βραβείο Μοναδικού Σχεδιασµού της 
IDSA (Ιndustrial Designers Society of America). Για το 2002 η Sea-Doo πρωτοπορεί και πάλι 
παρουσιάζοντας το πρώτο µοντέλο στον κόσµο µε τετράχρονο κινητήρα. 
 
Η Bombardier Inc., είναι από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές διεθνώς, αεροπλάνων, 
τρένων και προϊόντων αναψυχής. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αεροπλάνα Canadair και 
Learjet, και οι συρµοί του Μετρό Αθηνών. Απασχολεί 79.000 άτοµα σε 24 χώρες της 
Αµερικής, Ευρώπης και Ασίας. Οι συνολικές πωλήσεις του 2000 ήταν 16.1 δις δολάρια, το 
90% των οποίων αφορά πωλήσεις εκτός Καναδά. 

H Εταιρία ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέµει και 
υποστηρίζει µεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιοµηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, 
λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέµβιες µηχανές και χωµατουργικά & 

βιοµηχανικά µηχανήµατα. Η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά σε κάθε τοµέα 
δραστηριότητας της. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κ. Αθηνά Τσιάγκα, τηλ: 3499211. 

 


