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H Bostik είναι μέρος της Arkema, σχεδιαστής 
υλικών και καινοτόμων λύσεων

€8.3bn 
παγκόσμιες πωλήσεις

19,800
εργαζόμενοι

55
χώρες

136
εργοστάσια

13
κέντρα έρευνας & ανάπτυξης

Η Arkema είναι παγκόσμιος ηγέτης σε ειδικά χημικά προϊόντα και δίνει προτεραιότητα
σε 6 ερευνητικές πλατφόρμες αφιερωμένες στην αειφόρο ανάπτυξη:

Νέες πήγες

ενέργειας

Βιοχημικά 

υλικά

Επεξεργασία 

νερού

Κλιματικά ουδέτερα 

κτίρια 

Συνθετικά 

υλικά

Ηλεκτρονικές 

συσκευές

Η Arkema σε νούμερα:
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Η Bostik είναι το τμήμα εξειδικευμένων συγκολλητικών του ομίλου και 
δραστηριοποιείται στην κατηγορία «Υλικά Υψηλής Απόδοσης»

Υλικά Υψηλής Απόδοσης

Ειδικά Βιομηχανικά Υλικά

Λύσεις Ειδικών Βαφών

Thierry Le Hénaff
Arkema Chairman & Chief Executive Officer

Press Release: Arkema – Full year 2017 results
22 February 2018

Με τη Bostik δημιουργήσαμε μια κορυφαία 
πλατφόρμα ανάπτυξης στα συγκολλητικά, 

η οποία σήμερα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 
ένα τέταρτο των συνολικών πωλήσεών 

μας. Η Bostik αποδεικνύει όλες τις 
δυνατότητές της, με το EBITDA να 

αυξάνεται πάνω από 50% από την ένταξή 
της στην Arkema πριν από τρία χρόνια.
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Τα έξυπνα συγκολλητικά βρίσκονται παντού…

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τα βρίσκουμε στις καθημερινές μας μεταφορές, είτε πρόκειται για την εργασία, 
το σχολείο ή τις διακοπές. Τα έξυπνα συγκολλητικά χρησιμοποιούνται από τους κορυφαίους 

κατασκευαστές στους κλάδους της αεροναυπηγικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ναυτιλίας και 
των σιδηροδρόμων, με σκοπό την παραγωγή ασφαλέστερων και πιο αποδοτικών οχημάτων.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα βρίσκουμε σε προϊόντα και αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Είτε 
πρόκειται για την πάνα του μωρού, είτε για τη συσκευασία που περιέχει το αγαπημένο 

σας σνακ, είτε για την ψηφιακή συσκευή που χρησιμοποιείτε για να παραμείνετε 
συνδεδεμένοι, είναι πιθανό ότι ένα από τα έξυπνα συγκολλητικά μας χρησιμοποιήθηκε 

στην κατασκευή του.

Τα έξυπνα συγκολλητικά βρίσκονται παντού…
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Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή την ανακαίνιση των κτιρίων όπου ζούμε και 
εργαζόμαστε. Είτε βρίσκονται κάτω από τα πατώματα, πίσω από τους τοίχους ή 

χρησιμοποιούνται στη δομή του κτιρίου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ένα από τα έξυπνα 
συγκολλητικά μας έχει χρησιμοποιηθεί.

Τα έξυπνα συγκολλητικά βρίσκονται παντού…

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
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Παρέχουν την εμπιστοσύνη και τη σιγουριά για να βοηθήσουν 
τόσο τους αρχάριους όσο και τους ειδικούς DIYers να επιτύχουν 

από απλά έως και πιο απαιτητικά έργα επισκευής και 
ανακαίνισης στο σπίτι.

Τα έξυπνα συγκολλητικά βρίσκονται παντού…

DO IT YOURSELF (DIY)
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Η καινοτομία οδηγεί στην ανάπτυξη έξυπνων συγκολλητικών. 
Οι ανάγκες των πελατών μας είναι μεγαλύτερες από απλώς να κολλάνε πράγματα 
μεταξύ τους

- Safe to use
- Comply with regulations
- Better for environment

- Reduced cost in use
- Increased productivity

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΑ

Είναι ασφαλή στη χρήση & φιλικά 
προς το περιβάλλον

Μειώνουν το κόστος & βελτιώνουν 
την παραγωγικότητα

Προσαρμόζονται σε 
διαφορετικούς τύπους επιφανειών 

και υλικών

Συνδυάζουν την υψηλή απόδοση 
συγκόλλησης με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά

Simson® ISR 70-03FR

Το πρώτο παγκόσμιο πυράντοχο 
σφραγιστικό τεχνολογίας SMP για 

την κατασκευή τρένων

Παρέχει μεγαλύτερο χρόνο εκκένωσης 
επιβατών σε ασφαλέστερες συνθήκες. 
Ανταποκρίνεται στο πρότυπο EN45545

Kizen™

Νέα γενιά συγκολλητικών θερμής 
τήξης (hot melt) για την συγκόλληση 

χαρτοκιβωτίων

Βελτιώνει την παραγωγή μέσω της μείωσης 
χαμένου υλικού, της οικονομίας και των 

υψηλών ταχυτήτων εφαρμογής.

Brilliance™

Η πρώτη παγκοσμίως ελαστική 
συγκολλητική ταινία ολεφίνης 

υψηλής απόδοσης   

Αξιόπιστη απόδοση στα πιο εξελιγμένα 
υλικά. Λιγότερη οσμή. Ευελιξία στον 

εξοπλισμό και τις γραμμές παραγωγής

Axios™

Επαναστατικά συγκολλητικά για 
ξύλινα δάπεδα τεχνολογίας Tri-

Linking Polymer

Μείωση ήχου στο κτίριο. Απεριόριστη 
προστασία ανοδικών υδρατμών για όλους 

τους τύπους ξύλου
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Η καινοτομία είναι στο DNA

M-Resins Clear on Clear ZeroCreep Avancé

Πατενταρισμένες ευαίσθητες στην πίεση συγκολλητικές 
ουσίες για επανασφραγιζόμενες μεμβράνες και 
καλύμματα συσκευασίας τροφίμων

Πατενταρισμένα διάφανα συγκολλητικά 
ετικετών για απεριόριστες εφαρμογές

Συγκόλληση με απαράμιλλη ελαστική 
συγκράτηση και απόδοση επιμήκυνσης

Technis R

Αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση δαπέδου 
επόμενης γενιάς. Ευέλικτη, με γρήγορη 
ωρίμανση και μηδενική συρρίκνωση

Άμεσα βαφόμενο ακρυλικό για γρήγορες 
ανακαινίσεις

Wet on Wet Sealant

Πατενταρισμένα συγκολλητικά με υψηλή 
αντοχή και διάρκεια όταν συγκολλούν 
σύνθετα και άλλα υλικά

SAF Structural Adhesives
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Έχουμε λύσεις για οποιαδήποτε πρόκληση συγκόλλησης ...

Εσωτερική ή 
Εξωτερική

Μόνιμη ή 
Αφαιρούμενη

Κάτω από το Νερό 
ή Πάνω από το 

Νερό

Άκαμπτη ή 
Ελαστική

Άκαμπτα ή Εύκαμπτα 
Υλικά

Υψηλές ή Χαμηλές 
Θερμοκρασίες

Σύνθετα ή 
Παραδοσιακά 
Υποστρώματα

Παχιά ή 
Εξαιρετικά Λεπτή

Άμεση ή Σταδιακή 
Ωρίμανση

... μέσω της 
ευρείας
γκάμας 

προϊόντων και 
τεχνολογιών
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~3%
από τις πωλήσεις 

του Ομίλου σε 
R&D

Επενδύει

Συνεισφέρουμε και επωφελούμαστε από την 
τεχνογνωσία της Arkema στα ειδικά χημικά προϊόντα 240

διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας

το 2017

1500
ερευνητές

60
R&D συνεργασίες
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Σχεδιάζουμε και παράγουμε έξυπνα 
συγκολλητικά για τέσσερις παγκόσμιες 
αγορές

Βιομηχανικά Συγκολλητικά

Τα βιομηχανικά συγκολλητικά μας χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή και τη συναρμολόγηση προϊόντων σε ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών. Από αεροσκάφη και ηλεκτρονικά μέχρι τη 
συσκευασία και την ετικετοποίηση τροφίμων, συνεργαζόμαστε 
με κορυφαίους κατασκευαστές για την ανάπτυξη έξυπνων 
συγκολλητικών που προσφέρουν αξιόπιστες επιδόσεις και 
βελτιώνουν την παραγωγή.

Αεροναυπηγική

Συναρμολόγηση

Αυτοκινητοβιομηχανία

Δομικά Στοιχεία

Εύκαμπτη Συσκευασία

Τομέας Μεταφορών

Χαρτί/Χαρτόνι & 
Καταναλωτικές Συσκευασίες

Ταινίες & Ετικέτες
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Σχεδιάζουμε και παράγουμε έξυπνα 
συγκολλητικά για τέσσερις παγκόσμιες 
αγορές

Προσωπική Υγιεινή

Εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες, είμαστε πρωτοπόροι στη 
δημιουργία έξυπνων λύσεων συγκόλλησης για προϊόντα 
προσωπικής υγιεινής μιας χρήσης. Από τη δημιουργία του 
πρώτου συγκολλητικού για ελαστικές πάνες μέχρι τις 
πρωτοποριακές ελαστικές κολλητικές ταινίες, οι καινοτομίες 
μας αλλάζουν με επαναστατικό τρόπο την παγκόσμια 
βιομηχανία προϊόντων προσωπικής υγιεινής μιας χρήσης.

Βρεφικές Πάνες

Προϊόντα Γυναικείας 
Προσωπικής Υγιεινής

Ακράτεια Ενηλίκων

Χαρτομάντηλα
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Σχεδιάζουμε και παράγουμε έξυπνα 
συγκολλητικά για τέσσερις παγκόσμιες 
αγορές

Κατασκευές

Η πλήρης σειρά των οικοδομικών προϊόντων μας έχει 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή και την ανακαίνιση μερικών 
από τα πιο γνωστά κτίρια και αξιοθέατα του κόσμου. 
Χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία, τη σύνδεση, τη 
σφράγιση, την προστασία και την εφαρμογή ακόμα και στις πιο 
ακραίες συνθήκες. Η μάρκα μας είναι άμεσα αναγνωρίσιμη και την 
εμπιστεύονται εκατομμύρια αρχιτέκτονες, εργολάβοι και 
διανομείς σε όλο τον κόσμο.

Πατώματα

Συγκολλητικά Πλακιδίων

Σφραγιστικά & Συγκολλητικά

Στεγανοποίηση & Μόνωση

Διακόσμηση

Επισκευή
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Σχεδιάζουμε και παράγουμε έξυπνα 
συγκολλητικά για τέσσερις παγκόσμιες 
αγορές

Καταναλωτικά Προϊόντα

Η ποικιλία μας σε είδη DIY και καταναλωτικά προϊόντα είναι 
εύκολη στη χρήση και εξοπλίζει τους ερασιτέχνες και τους λάτρεις 
της χειροτεχνίας με την σιγουριά για την ολοκλήρωση 
καθημερινών εργασιών επισκευής, ανακαίνισης και 
καλλιτεχνικών έργων με επαγγελματικά αποτελέσματα.

Επισκευή

Γραφική ύλη

Πατώματα

Συγκολλητικά Πλακιδίων

Σφραγιστικά & Συγκολλητικά

Στεγανοποίηση & Μόνωση

Διακόσμηση
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Bostik βασικά στοιχεία

Λειτουργική Αρτιότητα

Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες: 

Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

6.000 Εργαζόμενοι

Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστημίου 
Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική διαχείριση 
ταλέντων και συμμετοχή των εργαζομένων

Έρευνα & Ανάπτυξη

4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από καινοτομίες 
ηλικίας κάτω των 3 ετών

Επέκταση επιχειρήσεων

Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων μέσω των 
πρόσφατων εξαγορών της Den Braven, CMP 
Specialty Products & XL Brands

Παρουσία σε 55 Χώρες

90+ τοποθεσίες παγκοσμίως
57 εργοστάσια

34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, 
πωλήσεων & διοίκησης

Ετήσιες Πωλήσεις 2017 

€2 Δισεκατομμύρια
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Το παγκόσμιό μας δίκτυο

ΑΣΙΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Αυστραλία
Κίνα
Χονγκ Κονγκ
Ινδία
Ινδονησία
Ιαπωνία
Μαλαισία

Νέα Ζηλανδία
Φιλιππίνες
Σιγκαπούρη
Νότια Κορέα
Ταϊλάνδη
Βιετνάμ

ΕΥΡΩΠΗ

Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Κροατία
Δανία
Φινλανδία
Γαλλία

Γερμανία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Ιρλανδία
Ιταλία
Ολλανδία
Νορβηγία

Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Ισπανία
Σουηδία

Τουρκία
Ηνωμένο 
Βασίλειο

ΑΜΕΡΙΚΗ

Βραζιλία
Καναδάς
Χιλή

Μεξικό
Ηνωμένες Πολιτείες

ΑΦΡΙΚΗ –
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Αίγυπτος
Μαρόκο
Νότια Αφρική
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ευρώπη

51% των πωλήσεων

Αμερική

23% των πωλήσεων

Ασία & Υπόλοιπος Κόσμος

26% των πωλήσεων
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Η στρατηγική μας

Συμμετοχή 
στην ενοποίηση 

της αγοράς 

Ενίσχυση 
επιχειρησιακής 

υπεροχής

Επιτάχυνση 
γεωγραφικής 

επέκτασης

Μια διαφοροποιημένη στρατηγική ανά τομέα 
που αξιοποιεί τα βασικά πλεονεκτήματα

Βιομηχανικά Συγκολλητικά ⚫ Προσωπική Υγιεινή ⚫ Κατασκευή ⚫ Καταναλωτικά Προϊόντα



Συνολικές Πωλήσεις

Διπλάσιες
vs 2016

Οι φιλοδοξίες μας για το 2023

Οργανική Αύξηση 
Πωλήσεων

3-4%

REBIT

12.5% - 13%

1/3
Των πωλήσεων του 

ομίλου Arkema

Έχουμε θέσει φιλόδοξους αλλά εφικτούς 
στόχους για το 2023. Με μια σαφή στρατηγική 

και την υποστήριξη της Arkema, η Bostik θα 
συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην απόδοση 

του Ομίλου.
Vincent Legros
Bostik Chairman & Chief Executive Officer
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Χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να επικοινωνούμε με τους πελάτες μας

Εκθέσεις & Σεμινάρια Ψηφιακά Στα καταστήματα
Τεχνική εκπαίδευση & 

υποστήριξη
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Τα επιτεύγματά μας είναι διεθνώς αναγνωρισμένα από τους πελάτες μας

2018 Βραβείο Καινοτομίας:

BrillianceTM

Adhesives and Sealants Council (ASC)

Βραβείο Αριστείας Επιδόσεων

Boeing

Βραβείο Καινοτομίας:

FEICON Batimat

Βραβείο Καινοτομίας Προμηθευτή:

American Packaging Corporation

Περιβαλλοντικό Βραβείο

Legallais Group

Προμηθευτής της Χρονιάς:

Dicico

Καλύτερη Επίδοση:

Βασικός Προμηθευτής Δομικών Υλικών

C&C Home Center

Προϊόν της Χρονιάς:

MEM Montage-Kleber Mega Power

Bau Markt Manager Magazine

Βραβείο Καινοτομίας: Κατηγορία DIY 

Thermal Insulation Plaster

Βραβείο καλύτερου προμηθευτή: 

Τεχνική υποστήριξη 

Mabesa

Προϊόν της Χρονιάς:

Fixer Sans Percer X Premium

Produit de l’année France
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Arkema Multi 50 
Transat Jacques Vabre Race

Ψηφιακή Γιγαντοοθόνη 
Σανγκάη, Κίνα

Επίσημος Υποστηρικτής
Γύρος της Γαλλίας (Tour de France)

Bostik Boeing 737
Ευρώπη

Είμαστε υπερήφανοι για 
το Brand μας



Stay smart!


