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Στην Automotive προσφέρουμε  
το απόλυτα κατάλληλο όχημα  
ανά περίπτωση

Αντιπροσωπεύοντας τις μεγαλύτερες 
και πλέον «επώνυμες» εταιρίες 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
παγκοσμίως, η Automotive Solutions 
«πρωταγωνιστεί» στην εγχώρια αγορά 
επαγγελματικής ηλεκτροκίνησης 
εδώ και μία δεκαπενταετία, ενώ, 
παράλληλα, έχει διευρύνει τις 
δραστηριότητές της στην Κύπρο και 
στην Τουρκία.
Για την εταιρία, την παρουσία της  
στην ξενοδοχειακή αγορά, αλλά και  
για τις τάσεις που κυριαρχούν 
τελευταία στον χώρο της 
ηλεκτροκίνησης, μιλάει στο «Χ&Τ»  
ο διευθυντής Ανάπτυξης και 
Πωλήσεων της Automotive Solutions, 
κ. Γιώργος Καπλάνης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Καταρχάς, ποια είναι η δραστηριοποίηση της εταιρίας στην 
ξενοδοχειακή αγορά, ποια είναι τα προϊόντα που απευθύνονται 
αποκλειστικά σε αυτή την αγορά, και τι νέο έχετε να παρουσιάσετε;

Η Automotive Solutions ασχολείται επαγγελματικά με την ηλε-

κτροκίνηση από το 2002. Η εταιρία απασχολεί 10 άτομα προσω-

πικό, στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, έχει 

δύο μεγάλες αποθήκες, μία στη Μάνδρα Αττικής και μία στη Μα-

λακάσα, ενώ διαθέτει απόθεμα οχημάτων άνω των 80 τεμαχίων, 

κάθε στιγμή του έτους. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την τεχνική 

υποστήριξη που προσφέρουν οι τέσσερις κατάλληλα εκπαιδευ-

μένοι μηχανικοί της και τα δύο κινητά συνεργεία που διαθέτει, 

δίνουν στην εταιρία τη δυνατότητα να μπορεί να επεμβαίνει, 

σε ελάχιστο χρόνο, σε κάθε σημείο της Ελλάδος και για όλα τα 

ηλεκτρικά οχήματα ανεξαρτήτου μάρκας και τύπου. Εξάλλου, το 

απόθεμα των ανταλλακτικών που διαθέτει εξασφαλίζει τη δυ-

νατότητα αυτή που παρέχουμε στους πελάτες μας. Παράλληλα, 

όντας οι αντιπρόσωποι των μπαταριών Trojan και των εγκεφά-

λων Curtis προσφέρουμε «ενέργεια» και «κίνηση» σε όλα τα οχή-

ματα της αγοράς στην καλύτερη τιμή.

Πόσο έχει επηρεάσει την πορεία εν γένει της εταιρίας η οικονομική 
κρίση των τελευταίων χρόνων και σε τι επίπεδα προβλέπεται να 
διαμορφωθούν τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2017;
Η Automotive Solutions επεκτείνεται και αναπτύσσεται διαρκώς. 

Ήδη στην έκθεση xenia 2017 θα παρουσιάσει νέα μοντέλα ηλε-
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κτρικών οχημάτων, που θα τη διαχωρίσουν ακόμη περισσότερο 

από τον ανταγωνισμό, ηλεκτρικά scooters για κίνηση εντός και 

εκτός των ξενοδοχείων, καθώς και νέες καινοτόμες προτάσεις 

κατάλληλες για τον ξενοδοχειακό κλάδο. 

Σε αντίθεση με άλλες εταιρίες του κλάδου, η Automotive 

Solutions επενδύει διαρκώς και σε έμψυχο δυναμικό, ενώ ενι-

σχύει την παρουσία της στην Κύπρο, με τη λειτουργία κάθετης 

μονάδας, καθώς και στην Τουρκία, με τη λειτουργία παραρτήμα-

τος, όπου ναι μεν ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος, διαθέτου-

με όμως την κατάλληλη υποδομή για μια πετυχημένη πορεία και 

στη γείτονα χώρα.

Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία διαφοροποιούν την εταιρία 
από τον ανταγωνισμό;
Η Automotive Solutions διαθέτει καταρχήν τη μεγαλύτερη γκάμα 

ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, αφού αντιπροσωπεύει απο-

κλειστικά 5 διαφορετικές εταιρίες παγκόσμιας εμβέλειας (EZGO, 

Cushman, Taylor Dunn, Melex, Electra). Σε συνδυασμό με την 

εμπειρία του τμήματος πωλήσεων της εταιρίας μας μπορούμε να 

προσδιορίσουμε ακριβώς τις λειτουργικές ανάγκες των ξενοδο-

χείων και με την άνεση που μας προσφέρει η τεράστια γκάμα των 

οχημάτων μας, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να προσφέρουμε 

το απόλυτα κατάλληλο όχημα ανά περίπτωση και όχι ένα όχημα 

που περίπου ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες των ξενοδοχεί-

ων. Για παράδειγμα διαθέτουμε ηλεκτρικό φορτηγάκι της Taylor 

Dunn με ωφέλιμο φορτίο 1360Kg, ενώ τα συμβατικά ηλεκτρικά 

οχήματα έχουν ωφέλιμο φορτίο έως 450Kg.

Ποιες είναι οι τάσεις που κυριαρχούν τελευταία στον χώρο της 
ηλεκτροκίνησης;
Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι παρούσα και στην ηλεκτροκίνη-

ση. Οι κινητήρες πλέον είναι διαθέσιμοι σε δυο τύπους, συνεχούς 

DC αλλά και εναλλασσόμενου AC, με τους τελευταίους να προη-

γούνται τεχνολογικά και οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι έχουν βελτι-

ωθεί σημαντικά, προσφέροντας αυξημένη αξιοπιστία και αντοχή 

στη χρήση με μεγαλύτερη απόδοση. 

Τα συστήματα πέδησης έχουν γίνει πλέον υδραυλικά και με ανα-

γεννητική πέδηση για μερική φόρτιση των μπαταριών, οι φορ-

τιστές είναι πλέον ηλεκτρονικοί, υψηλής συχνότητας και φορτί-

ζουν τις μπαταρίες με πιο σωστό τρόπο, ενώ η μεγαλύτερη γκάμα 

διαθέσιμων μοντέλων μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε 

διαφορετικά οχήματα ανά περίπτωση, εξασφαλίζοντας με τον 

τρόπο αυτό καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη αντοχή στη χρή-

ση, με μικρότερο ετήσιο κόστος για τους πελάτες μας.


