
Οι εταιρεία ImpexExpert, είναι η συνέχεια της AirSun Net που ξεκίνησε τη 
δραστηριότητα της το 2000 έχοντας ως αντικείμενο την έρευνα κι ανάπτυξη αγορών για 
παραγωγικές επιχειρήσεις στην αγορά της Ευρώπης καθώς και την αντιπροσώπευση 
αυτών. Η AirSun Net, αντιπροσώπευσε κι ανέπτυξε επιτυχώς για τις αγορές της ΝΑ 
Ευρώπης τον οίκο YUETU (εργοστάσιο κλιματιστικών) για τον οποίο βραβεύτηκε από 
το εμπορικό επιμελητήριο Wenzhou – China το 2003, διότι στις αγορές ευθύνης της οι 
πωλήσεις ξεπέρασαν τις 150.000 κλιματιστικές μονάδες (αξίας περίπου 75 εκ. ευρώ). 

Επίσης αντιπροσώπευε τους παρακάτω οίκους: 

 Shinco (Κινέζικο εργοστάσιο TV, DVD, για τη ΝΑ Ευρώπη) 
 Arca (Ιταλικό εργοστάσιο Λεβήτων αερίου, για την Ελλάδα) 
 B&M (Ιταλικό εργοστάσιο Εξαρτημάτων Κεντρικού Κλιματισμού, για την Ελλάδα) 

Από το 2010 έως και το 2017, συνεργάστηκε σε αποκλειστική βάση με τη Cherbros, 
αναλαμβάνοντας την οργάνωση των εξαγωγών της, πετυχαίνοντας την ανάπτυξη της 
Cherbros σε 12 αγορές (Λίβανο, Ιορδανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Μολδαβία, 
Ουκρανία, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Αγγλία) με συμμετοχή 30% των 
εξαγωγών στον συνολικό τζίρο της Cherbros to 2016. 

Από το ξεκίνημα του 2017, η ImpexExert, ανέλαβε την αντιπροσώπευση οίκων κυρίως 
για την αγορά της Ελλάδος, των Βαλκανίων και της Αν. Ευρώπης. 

Οίκοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε: 

- ΝΤΜ (Ιταλίας- ορειχάλκινα εξαρτήματα) 
- VARISAN (Ιταλίας – Μπαταρίες) 
- KEPO (Σερβίας – χάλκινα εξαρτήματα) 
- INDUSTRIAL INSTAL (Ρουμανίας – PPr) 
- T-FITTINGS (Ελλάδα – Ορειχάλκινα εξαρτήματα) 
- HYDROSPIRAL (Ελλάδα – Σπιράλ Ύδρευσης) 
- KANELAKIS (Ελλάδα – Κυάθια / Τσέρκι) 
- VANDF (Κίνας – Προϊόντα Ύδρευσης / Θέρμανσης) 

Η συμμετοχή μας στην έκθεση MCE 2018, μας έδωσε τη δυνατότητα να υποδεχθούμε 
τους συνεργάτες μας από όλη την Ευρώπη, να τους παρουσιάσουμε τις νέες 
συνεργασίες μας και να τους ενημερώσουμε για τα προϊόντα τους. 

Τα αποτελέσματα είναι άκρως θετικά.  Η επισκεψιμότητα στο περίπτερο μας ήταν μεγάλη 
από υφιστάμενους και νέους συνεργάτες που επισφραγίστηκε με συνεργασίες για τους 
οίκους που αντιπροσωπεύουμε. 

 

 

 


