ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζονται οι Διακρίσεις για την INTRACOM DEFENSE
Κορωπί, Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019: Μια ακόμη επιβράβευση των προσπαθειών και των
αποτελεσμάτων της INTRACOM DEFENSE (IDE) αποτελεί η τιμητική διάκριση που έλαβε στο
πλαίσιο του θεσμού “Made in Greece 2019”, που πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση την οποία
διοργάνωσε η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ την Δευτέρα 16 Δεκ. 2019 στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.
Την απονομή του Χρυσού Βραβείου «Εξαγωγικής Αριστείας Βιομηχανικού Προϊόντος» στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο της IDE κ. Γεώργιο Τρουλλινό έκανε ο Υφυπουργός για την Οικονομική
Διπλωματία και την Εξωστρέφεια κ. Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης.
Με την διάκριση αυτή επιβραβεύεται η ποιότητα, η καινοτομία και η εξωστρέφεια για προϊόντα της
IDE με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την Ελληνική Οικονομία, μέσα σε περιβάλλον δύσκολων
διεθνών οικονομικών συνθηκών, που έχουν σαν αποτέλεσμα οι εξαγωγές της τα τελευταία χρόνια
να φθάσουν σε ποσοστό πάνω από 97% του κύκλου εργασιών της. Παράλληλα η IDE συνεισφέρει
περίπου το 5% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ, ενώ αναθέτει σημαντικό ποσοστό
του έργου της σε άλλες ελληνικές εταιρίες συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.
Η εκδήλωση “Made in Greece” είναι από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις και εντάσσεται στο πλαίσιο
της συνεχούς προσπάθειας της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ για την ενδυνάμωση και διάδοση
ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου καινοτομίας και εξωστρέφειας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
επίσης πολιτικοί, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, διαφόρων φορέων βιομηχανίας,
επιμελητήριων καθώς και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
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Σχετικά με την IDE
Η IDE είναι εταιρεία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων στο χώρο
της άμυνας και ασφάλειας και ανήκει στον όμιλο της Intracom Holdings, ενός από τους
μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους τεχνολογίας της Ελλάδας. Η IDE κατέχει μοναδική
τεχνογνωσία στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων που ενσωματώνουν τεχνολογίες
αιχμής σε τακτικές επικοινωνίες, ασφάλεια πληροφοριών, συστήματα διοίκησης ελέγχου και
επικοινωνιών (C3I), συστήματα επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικά συστήματα
ηλεκτρικής ισχύος, ηλεκτρονικά πυραυλικών συστημάτων, μη επανδρωμένα οχήματα (UAVs και
USVs) καθώς και λογισμικό αμυντικών εφαρμογών.
Η εταιρεία συμμετέχει επίσης σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής όπως και σε
διεθνείς συνεργασίες για την παραγωγή και εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού και περιλαμβάνεται
στην επίσημη λίστα προμηθευτών του ΝΑΤΟ. Μεταξύ των πελατών και χρηστών προϊόντων της
IDE είναι η Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ινδονησία, Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία,
Λουξεμβούργο (NATO/NSPA), Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.
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