PRESS RELEASE
Επέκταση της Συνεργασίας IDE και RAYTHEON
Συνεχόμενη Βράβευση της IDE
Κορωπί, 20/7/2020: Η INTRACOM DEFENSE (IDE), επεκτείνει την πολυετή συνεργασία της με την
αμερικανική εταιρεία RAYTHEON με την υπογραφή νέων εξαγωγικών συμβάσεων συνολικού ύψους
58,6 εκ. $ ΗΠΑ, για παραγωγή κύριων μονάδων του συστήματος αεράμυνας PATRIOT.
Οι νέες εργασίες που ανέλαβε η IDE περιλαμβάνουν την κατασκευή συγκροτημάτων καθώς και την
παροχή ανταλλακτικών και τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης και πιστοποίησης, οι οποίες
προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός διαστήματος 3 ετών και καλύπτουν ανάγκες Τρίτων Χωρών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η IDE από την αρχή της εμπλοκής της στο διεθνές πρόγραμμα PATRIOT το
2009 μέχρι σήμερα, έχει αποφέρει στη χώρα εξαγωγές που υπερβαίνουν συνολικά τα 425 εκ. $ ΗΠΑ
και αφορούν σε συμβάσεις που έχουν ήδη εκτελεστεί.
Επιπροσθέτως, η αμερικανική εταιρεία βράβευσε και φέτος την IDE, για την εξαιρετική της απόδοση
και ποιότητα σύμφωνα με το Star Supplier Excellence Award.
Η Raytheon έχει καθιερώσει το παραπάνω πρόγραμμα επιβράβευσης για να τιμήσει τους
προμηθευτές με τους οποίους έχει αναπτύξει μια άριστη συνεργατική σχέση και έχουν προσφέρει
εξαιρετικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των πελατών. Οι υποψήφιες εταιρείες
αξιολογούνται με βάση αυστηρά κριτήρια στα οποία συμπεριλαμβάνονται η διασφάλιση υψηλής
ποιότητας και οι έγκαιρες παραδόσεις.
Η IDE είναι μία από τις 34 εταιρείες διεθνώς οι οποίες αναγνωρίστηκαν από την Raytheon με την
διάκριση 3 αστέρων.
Σχετικά με την IDE
H IDE, ηγέτιδα Ελληνική εταιρεία στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας, είναι θυγατρική της
Intracom Holdings, από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους στην Ελλάδα, με σημαντική
διεθνή δραστηριότητα. Η IDE σχεδιάζει και κατασκευάζει προϊόντα που ενσωματώνουν τεχνολογίες
αιχμής που αναπτύσσονται στην εταιρία, στους τομείς των τακτικών επικοινωνιών, διοίκησης,
ελέγχου και πληροφοριών (C3I), υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος, ηλεκτρονικά
πυραυλικών συστημάτων, συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, μηεπανδρωμένων οχημάτων (UAV, USV), καθώς και λογισμικό αμυντικών εφαρμογών.
Η IDE περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών του ΝΑΤΟ και συμμετέχει σε διεθνή
προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής καθώς και σε διεθνείς συνεργασίες για την παραγωγή
αμυντικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.intracomdefense.com
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