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Η εταιρεία ΦΩΤΕΠ Ι. ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Κορρέ το 1969, και χάρη στην έντονη 
και ουσιαστική δραστηριότητα του επιχειρηματία βρέθηκε γρήγορα ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες
του εν λογω χώρου.
Δραστηριοποιείται  στο χώρο της παράγωγης και εμπορίας διαφημιστικών προϊόντων σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, ενώ συμμετέχει δυναμικά σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο συνεργατών.
Διαθέτοντας μονάδα παράγωγης στα Καλύβια Αττικής που ξεπερνά τα 4.000 τμ., η ΦΩΤΕΠ Ι. ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ
δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και στη συνέπεια, όπως πάντα όριζε το πνεύμα της εταιρείας.
Η ΦΩΤΕΠ Ι. ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ, πάντα πρωτοπόρος στο χώρο της, αποφάσισε να εφαρμόσει το Σύστημα Διαχεί-
ρισης Ποιότητας (EN ISO 9001:2000) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει όπου και πιστοποι-
ήθηκε από την Lloyd’s Quality Register τον Ιούνιο του 1999. Παράλληλα, για τη διασφάλιση της υγείας
του χώρου εργασίας και με γνώμονα την περιβαλλοντική μέριμνα, η  ΦΩΤΕΠ Ι. ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ υιοθέτησε τα
Συστήματα Διαχείρισης OHSAS 18000 και EN ISO 14000.
Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και η πληρότητα του μηχανολογικού εξο-
πλισμού σε όλα τα τμήματα συνθέτουν το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης επιχείρησης, έτοιμης να αντα-
πεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις της αγοράς.
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Η εφαρμοσμένη μέθοδος
Η μεθοδολογία σχεδιασμού μας υποστηρίζεται

από συγκεκριμένους παράγοντες που διασφαλίζουν 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Απόλυτος έλεγχος 
της προμηθευτικής αλυσίδας

Η Fotep, χάρη στη δομή της οργάνωσής της,
τη μεθοδολογία και τη συνεχή τεχνολογική της 

αναβάθμιση, κατέχει τον άμεσο έλεγχο, από την προμή-
θεια των πρώτων υλών, έως την τοποθέτηση.

Νέες τεχνολογίες
Έρευνα και ανάπτυξη
Η έρευνα και η τεχνολογική και οργανωτική
καινοτομία αποτελούν τη βάση της παροχής
υπηρεσιών μας, προς όφελος του πελάτη και
της ευρύτερης κοινωνίας.

Σεβασμός σε όλους
Έμφαση στο ανθρώπινο 
στοιχείο
Η Fotep σέβεται όλους τους συνεργάτες,
εσωτερικούς και εξωτερικούς, στους οποί-
ους εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες ερ-
γασίας καθώς και επαγγελματική
εκπαίδευση και ανέλιξη.
Η Εταιρεία συμμετέχει σε φιλανθρωπίες
και σε εκδηλώσεις κοινωνικής ευθύνης.

Εξοικονόμηση πόρων
Περιβαλλοντική αειφορία
Η περιβαλλοντική αειφορία είναι μια αέναη
διαδικασία, στην οποία υπόκειται κάθε βήμα
της παραγωγής.  Η Fotep χρησιμοποιεί νέες
τεχνολογίες, οι οποίες περιορίζουν τη σπα-
τάλη ενέργειας και υιοθετεί κάθε καινοτομία
στην κατεύθυνση της μείωσης της κατανά-
λωσης και χρήσης πρώτων υλών.

Δίπλα στον πελάτη
Η Fotep βρίσκεται κοντά στον πελάτη,
είτε πρόκειται για τοπικά έργα, είτε για
διεθνή. Έτσι εξασφαλίζει συνοχή όλων
των φάσεων του έργου, ομοιογένεια
στην ποιότητα όλων των σταδίων
εκτέλεσης και συνεχή επικοινωνία με
τον πελάτη. 

Αίσθημα ευθύνης
Η δέσμευση για την ορθότητα και η 
βιωσιμότητα της δραστηριότητας 
αντιστοιχούν σε ένα ισχυρό αίσθημα 
ευθύνης προς οτιδήποτε μας περιβάλλει.
Για το λόγο αυτό η Fotep δίνει ιδιαίτερη
σημασία στη δυναμική, εντός και εκτός
εταιρείας, από το ανθρώπινο δυναμικό,
έως την τήρηση αυστηρών κανόνων
ασφαλείας, από την περιβαλλοντική και
ενεργειακή αειφορία έως τις πιστοποι-
ήσεις, εγγυώμενη στον πελάτη τη συ-
νεχή έρευνα καινοτόμων λύσεων. 

Πρόληψη κινδύνου
Ασφάλεια
Η ασφάλεια και η πρόληψη κινδύνου
στον εργασιακό χώρο αποτελεί προτε-
ραιότητα, η οποία επιτυγχάνεται με
προσεκτική επιλογή πιστοποιημένων
προμηθευτών, συνεχή εκπαίδευση του
προσωπικού και αυστηρούς ελέγχους
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.


