
 

 

 

Η “YALCO” Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε είναι ο μεγαλύτερος διανομέας ειδών οικιακής και 

επιτραπέζιας χρήσης στην Ελλάδα, καθώς και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Παράλληλα παράγει 

αντικολλητικά μαγειρικά σκεύη με την επωνυμία FEST. Η FEST κατέχει μερίδιο περίπου 45% της 

Ελληνικής αγοράς και τα προϊόντα της εξάγονται σε περισσότερες από 25 χώρες. Επίσης, η εταιρία 

διαθέτει καταστήματα λιανικής στον κλάδο των οικιακών ειδών και των επίπλων. 

 

Η YALCO ιδρύθηκε το 1920 από τον Σωκράτη Δ. Κωνσταντίνου στη Δράμα. Το 1972 η εταιρία 

μετατρέπεται σε Α.Ε, ενώ το 1989 εγκαινιάζονται οι εγκαταστάσεις της στην Αθήνα. Το 1995 η YALCO 

εισήχθει στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 

Η εταιρία είναι  αποκλειστικός αντιπρόσωπος / διανομέας  μεγάλου αριθμού Ευρωπαϊκών, 

Αμερικανικών και Ασιατικών οίκων παραγωγής ειδών οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. 

 

Το 2010 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ξεπέρασε τα 43 εκ. €, ενώ απασχολεί περισσότερα από 

250 άτομα. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Η διανομή γίνεται πανελλαδικά από τα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου το Δεκέμβριο του 2008 

ολοκληρώθηκε η δημιουργία του νέου σύγχρονου κέντρου αποθήκευσης και διανομών χωρητικότητας 

πλέων των 30,000 παλετών. Γραφεία και εκθεσιακοί χώροι βρίσκονται σε τέσσερα σημεία: στην Αθήνα 

2,000m
2
, στη Θεσσαλονίκη 1,500m

2
, στην Κρήτη 500 m

2
 και στη Ρόδο 200 m

2
. 

 

YALCO GROUP 

 

� ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 

Διανομή ειδών Οικιακής χρήσεως, είδη Ηo.Re.Ca και μικρές ηλεκτρικές συσκευές.  

�  ΙΩΝΙΑ 

Τον Φεβρουάριο 2011, η YALCO εξαγόρασε την ΙΩΝΙΑ, την πιο αναγνωρίσιµη µάρκα πορσελάνης 
επιτραπέζιων ειδών οικιακού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές χώρες του 
εξωτερικού. 
 

�  HABITAT 

Η YALCO είναι ο αποκλειστικός διανομέας της μάρκας Habitat στην Ελλάδα με 3 καταστήματα 

λιανικής. 



�  ROTA LOGISTICS 

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής σε τρίτους, μέσω μιας μοντέρνας ιδιόκτητης 

αποθήκης 5.000 m
2 

στη Θεσσαλονίκη.  

�   YALCO ROMANIA 

Η YALCO Romania Srl. είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εργαλείων Black & Decker και της 

επαγγελματικής σειράς DeWalt της Black & Decker στη Ρουμανία. Επίσης, δραστηριοποιείται στη 

διανομή οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Η εταιρία ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2007. 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

Η YALCO εξάγει στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, στη βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στη 

νότια και δυτική Ασία, στην Αμερική και στην Αυστραλία. 

Ευρώπη Αφρική Ασία Αμερική Αυστραλία 

Αλβανία Μαρόκο Η.Α.Ε Η.Π.Α Αυστραλία 

Σκόπια 

 

Σαουδική  

Αραβία 

 Βουλγαρία  

 

Μπαχρέϊν 

  Σέρβια 

 

Ισραήλ 

  Κροατία 

    Σλοβενία 

    Κόσσοβο 

    Τσεχία 

    Κύπρος 

    Τουρκία 

    Ιταλία 

    Αγγλία 

    Σουηδία 

    Γερμανία 

    Ουγγαρία 

    Ελβετία 

    Λετονία 

    Γερμανία 
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    Λιθουανία 

     


