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Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Σταύρο Κα-
φούνη από την ιδιότητά του ως προέδρου 
του Εµπορικού Συλλόγου της Αθήνας, από 
τη θεσµική και κοινωνική του ιδιότητα, δη-
λαδή, σε καιρούς κρίσιµους για το εµπόριο 
της πρωτεύουσας. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του 
οµίλου που φέρει το επώνυµό του, αλλά και 
πρόεδρος της γνωστής αλυσίδας βρεφικών 
και παιδικών ειδών Kidscom είναι πολλά 
περισσότερα. 

Ε
ίναι ένας επιχειρηµατίας που συνεχίζει 
επάξια την οικογενειακή του κληρονο-
µιά, εκείνος ο οποίος αναπτύσσει διεθνώς 
το γκρουπ που ιδρύθηκε στη δεκαετία 

του ’50 από τον πατέρα του Αγγελο Καφούνη κι 
αυτός που το οδηγεί στο µέλλον. 

Την αναπτυξιακή δεκαετία του ’50, όταν η χώρα 
ξεκινά µια πορεία ανόρθωσης µετά τον Εµφύλιο, 
ο Αγγελος Καφούνης αρχίζει την πορεία του µε µια 
µικρή προσωπική επιχείρηση η οποία δραστηρι-
οποιείται στον χώρο της µοτοσικλέτας BMW και 
πραγµατοποιεί τις πρώτες εισαγωγές από το ερ-
γοστάσιο BMW στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά στη 
χώρα υπάρχει µία εταιρεία που µπορεί υπεύθυνα 
να διαθέσει και να καλύψει τις ανάγκες των πολλών 
µοτοσικλετών BMW που κυκλοφορούν, αλλά και 
να προωθήσει το όνοµα BMW σε µια αγορά όπου 
καθετί το γερµανικό φέρει κύρος. Η πορεία γρή-
γορα είναι ανοδική. Το ’60 η επιχείρηση µεγαλώνει 
και περνάει στον τοµέα των ανταλλακτικών αυτο-
κινήτων BMW. Τα κέρδη είναι άµεσα και ο Αγγελος 
Καφούνης στρέφεται και προς τον τοµέα των 
ακινήτων, σε επενδύσεις που αποφέρουν κέρδη 
και ανάπτυξη. Τη δεκαετία του ’70 έρχεται και η 
πρώτη συµµετοχή του ονόµατος Kafounis στους 
ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου, µε ένα BMW 
1800, σε µια κινητή διαφήµιση των δραστηριοτή-
των του στην αυτοκίνηση. Κατόπιν στα 80s η BMW 
KAFOUNIS επενδύει σε νέες ιδιόκτητες εγκατα-
στάσεις συγκεντρώνοντας στον ίδιο χώρο πωλήσεις 
αυτοκινήτων BMW, αναλώσιµα και ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών µε µεγάλες κεντρι-
κές συµφωνίες µε εργοστάσια παραγωγής και ει-
δικούς οίκους του εξωτερικού. Με βάση στο κέντρο 
της Αθήνας, θεωρείται η κορυφαία ανεξάρτητη 
εταιρεία στον χώρο των ανταλλακτικών διαθέτοντας 
τα προϊόντα των µεγαλύτερων εργοστασίων πα-
ραγωγής της Ευρώπης ως αποκλειστική αντιπρο-
σωπεία ή επίσηµη διανοµέας. 

Σταύρος Καφούνης
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΦΟΥΝΗ - KIDSCOM 

Από τις BMW
µοτοσικλέτες
στα παιδικά
Ο ΠΟΛΥΣΧΙ∆ΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 

που ανήκει στον πρόεδρο του Εµπορικού 
Συλλόγου της Αθήνας διεθνοποιείται 
και αυξάνει διαρκώς τις πωλήσεις του
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O όµιλος περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις 
Kafounis Motorsport, KEMA Κατασκευαστική, 
JAS (στο real estate), Automotive Solutions, που 
εξειδικεύεται στον χώρο της ηλεκτροκίνησης 
προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις 
επαγγελµατικής ηλεκτροκίνησης 
σε ξενοδοχεία, βιοµηχανίες, εκθέσεις, 
εκδηλώσεις, καθώς και διάφορους 
οργανισµούς του ιδιωτικού και δηµόσιου 
τοµέα, και την Kidscom Α.Ε.

Πάντα στο κέντρο 

Λίγο πριν από την αλλαγή του αιώνα, ο όµιλος θα 
δηµιουργήσει µεγάλο κτίριο 9 ορόφων και θα 
επεκταθεί. Αυτή πάντως η διαρκής σύνδεση µε 
την Αθήνα, τις ευκαιρίες που έκρυβε η πόλη αλλά 
και τα προβλήµατά της είναι που θα ωθήσει τον 
γιο του ιδρυτή της εταιρείας Σταύρο στα συνδι-
καλιστικά του Εµπορικού Συλλόγου της πόλης. Ο 
Σταύρος Καφούνης εντάχθηκε στην οικογενειακή 
εταιρεία αµέσως µετά τις σπουδές του στο Κολ-
λέγιο Αθηνών και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο. 
Με γνώσεις γερµανικών θα συνεχίσει τις δραστη-
ριότητες του γκρουπ και θα βρει άκρες και στον 
χώρο των παιδικών ειδών µέσω γερµανικών 
αντίστοιχων οµίλων. Θα είναι εκείνος που θα 
εισηγηθεί µοντέρνες ιδέες, πέρασµα σε νέα αντι-
κείµενα και µια πορεία νεωτερισµού που αποδί-
δει καρπούς και κέρδη. Που οδηγεί προς το διε-
θνές περιβάλλον. 

Κάπως έτσι, το γκρουπ του οποίου θα αναλάβει 
τις τύχες θα περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις Kafounis 
Motorsport, KEMA Κατασκευαστική, JAS (στο real 
estate), Automotive Solutions, που εξειδικεύεται 
στον χώρο της ηλεκτροκίνησης προσφέροντας 
ολοκληρωµένες λύσεις επαγγελµατικής ηλεκτρο-
κίνησης σε ξενοδοχεία, βιοµηχανίες, εκθέσεις, 
εκδηλώσεις, καθώς και διάφορους οργανισµούς 
του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα. 

Το διαµάντι όµως του οµίλου δεν είναι άλλο από 
την Kidscom Α.Ε. Μια εταιρεία στον κλάδο των 
παιδικών ειδών µε έδρα στο κεντρικό κτίριο των 
επιχειρήσεων της Αθήνας, ενώ τα προϊόντα της 
παρουσιάζονται στα 7 καταστήµατα της αλυσίδας: 
στην Αγ. Παρασκευή, στον Αλιµο, στο Μαρούσι, 
στη Λαµία, δύο στην Κύπρο και άλλο ένα στη 
Ρουµανία. Ο Σταύρος Καφούνης θα δώσει επίσης 
µεγάλη έµφαση και στο διαδικτυακό εµπόριο µε 
συνεργασίες που φτάνουν έως και τον όµιλο Public. 

Η ελληνική εταιρεία εµπορεύεται διεθνή σή-
µατα όπως τα Recaro, MacLaren, Leander, Concord, 
Joie, Babyjogger, Babyzen, Sparco, Jane, Mebby, 
Nuna. Η επιχείρηση σήµερα τρέχει µε θετικούς 
ρυθµούς, ενώ µόνο το 2016 αναπτύχθηκε κατά 25% 
σε πωλήσεις και 35% σε επίπεδο τζίρων του οµίλου. 

Με γοργούς ρυθµούς, µέσω νέων συνεργασιών 
και brands, αναπτύσσονται και οι δραστηριότητες 
της Kidscom σε Κύπρο, Βουλγαρία, Μάλτα και 
Σερβία, στοχεύοντας οι πωλήσεις εξωτερικού να 
ξεπεράσουν το 50% και να εξασφαλίσουν υψηλή 
και διατηρήσιµη ανάπτυξη. 

Και αυτή η εξωστρεφής πορεία είναι που θα 
συνεχιστεί µε στόχο ο όµιλος Kafounis να περάσει 
σύντοµα από τα εξαρτήµατα µηχανών και αυτο-
κινήτων ή τα παιδικά είδη και σε άλλα πεδία 
δράσης.

H ΜΕΓΑ «True Leader» για όγδοη συνεχή χρονιά

Η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ, µε 
αγαπηµένες µάρκες εµπιστοσύνης 

όπως EveryDay, Babylino, Pom Pon, 
BabyCare, Sani κ.ά., κατέκτησε για όγδοη 
συνεχή χρονιά την κορυφαία διάκριση 
«True Leader» της ICAP Group.  Πρόκειται 
για µια σηµαντική διάκριση που, σύµφω-
να µε την ICAP, µόλις έξι εταιρείες έχουν 
καταφέρει να αποσπάσουν ανελλιπώς 
για οκτώ συναπτά έτη.

Συγκεκριµένα, ο θεσµός «True Leaders» 
αποκτά σήµερα ιδιαίτερη βαρύτητα αφού 
επιβραβεύει και αναδεικνύει τις επιχει-
ρήσεις που κόντρα στην οικονοµική 

κρίση εκπροσωπούν την ανάπτυξη. 
Μέσα από ένα σύνολο 15.000 επιχειρή-
σεων, η ΜΕΓΑ βρίσκεται στις 70 εταιρεί-
ες που βάσει δηµοσιευµένων αποτελε-
σµάτων πέτυχαν να διακριθούν εξυπη-
ρετώντας ταυτόχρονα και απολύτως 
αντικειµενικά τα εξής µετρήσιµα κριτήρια:
■ Συµπεριλαµβάνονται στις 500 πιο κερ-
δοφόρες εταιρείες ή στους 200 πιο κερ-
δοφόρους οµίλους για το 2017.
■ Συγκαταλέγονται στις 500 εταιρείες ή 
150 οµίλους µε τον µεγαλύτερο αριθµό 
προσωπικού και έχουν αυξήσει το προ-
σωπικό τους από το 2016 στο 2017. 

■ Βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις του 
κλάδου τους µε βάση τον κύκλο εργασι-
ών.
■ Εχουν υψηλό ICAP Credit Score (∆ια-
βάθµιση Πιστοληπτικής Ικανότητας).

Οι οκτώ συνεχείς ξεχωριστές διακρίσεις 
«True Leader» αποτελούν ιδιαίτερη τιµή 
για τη ΜΕΓΑ, ενώ αντικατοπτρίζουν τη 
συνεχή προσπάθειά της για το άριστο 
τόσο στην παραγωγή ελληνικών καινο-
τόµων και ποιοτικών προϊόντων όσο και 
στην επιχειρησιακή της λειτουργία. 

Κατά το διάστηµα 2010-2017, η ΜΕΓΑ 
αύξησε τον τζίρο της κατά 135%, ενώ 

παράλληλα προχώρησε σε επενδύσεις 
συνολικής αξίας 68 εκατ. ευρώ και αύξη-
σε το προσωπικό της πάνω από 98%. 
Ενδυναµώνοντας τις συνεργασίες της σε 
τέσσερις ηπείρους, κατάφερε να εξαπλα-
σιάσει τις εξαγωγές της επιβεβαιώνοντας 
ότι η καινοτοµία και η ποιότητα µπορούν 
να έχουν ελληνική ταυτότητα, αλλά και 
διεθνές διαβατήριο.

Τον κορυφαίο θεσµό «True Leaders» 
έχουν θέσει υπό την αιγίδα τους το 
υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, 
καθώς και ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και 
Βιοµηχανιών (ΣΕΒ).
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