Goldair Group
Η Dem. Golemis Co. ιδρύθηκε το 1925 ως εμπορική επιχείρηση.
Διαβλέποντας τον ολοένα ζωτικότερο ρόλο που έμελλαν να
διαδραματίσουν οι αερομεταφορές ο ιδρυτής της επιχείρησης, Δημήτρης
Γκολέμης, υπέγραψε το 1955 την πρώτη συμφωνία με την πολωνική
εταιρεία LOT Airlines για την αποκλειστική αντιπροσώπευση στην
Ελλάδα ξένων αεροπορικών εταιρειών.
Η ανάπτυξη και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας από
εκείνη την ημέρα ήταν διαρκής. Το 1971 η εταιρεία μετονομάστηκε σε
Goldair.
Σήμερα, προσφέρει ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα υπηρεσιών στους
τομείς του τουρισμού, αντιπροσώπευσης αεροπορικών εταιρειών,
μεταφορών , επίγειας εξυπηρέτησης αεροδρομίων και ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους
αντιστοίχων υπηρεσιών στην Ευρώπη.

acific World

Goldair Group
Εταιρείες του Ομίλου

Οι δραστηριότητες της Goldair μέσα από μία σταθερή πορεία ανάπτυξης
οδήγησαν στην δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους και πλέον
αξιόπιστους οργανισμούς στους τομείς του Τουρισμού, των Μεταφορών
και της διακίνησης επιβατών και φορτίων στην Ελλάδα καθώς και της
επίγειας εξυπηρέτησης αεροδρομίων.
Αναλυτικά, οι εταιρείες του Ομίλου:
 Goldair ( Airlines Representation)
 G.A.S ( Global Aviation Services-Airlines Representation)
 Goldair Handling (Ground Handling Services, present in 26 airports
within Greece)

 L.G.S. Handling Cyprus ( Ground Handling Services, present in Larnaca
& Paphos airports in Cyprus)
 Goldair Handling Bulgaria ( Ground Handling Services, present in Sofia,
Burgas and Varna airports in Bulgaria)
 Brink’s Aviation Security Services ( in 7 airports in Greece)

 Goldair Gargo ( Freight Forwarding & Logistics Services )
 Hellas Logistics ( Freight Forwarding Services)
 MedLog ( Logistics Services)
Rail Cargo Logistics - Goldair ( Rail Transportation & Logistics)

 Goldair Tourism (Corporate & Marine Travel Services, Incentives,
Congresses, Events)
 Goldeco ( Renewable Energy Sources)
Σύνολο εργαζομένων : 3.200
Εταιρική Παρουσίαση Pacific World

Τζίρος 2014: 120εκ. €

“Προοδευτική σκέψη, καινοτόμος δράση, σκληρή δουλειά”
Δημήτρης Γκολέμης / Ιδρυτής της Goldair

www.goldair.gr
Η συγκεκριμένη παρουσίαση αποτελεί ιδιοκτησία της Goldair Tourism και προστατεύεται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναδημοσίευση της χωρίς της έγγραφη συγκατάθεση της Goldair.

