
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Η BASF ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η BASF έχει μακροχρόνια παρουσία στην Ελλάδα και σήμερα δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής BASF Ελλάς 
ΑΒΕΕ αλλά και μέσω αντιπροσώπων.  Από το 2013, η BASF Ελλάς ΑΒΕΕ είναι υπεύθυνη, εκτός από τον κλάδο των 
προϊόντων φυτοπροστασίας, και για τον κλάδο των χημικών της BASF στην Ελλάδα.  

Το 2013, η BASF κατέγραψε στην Ελλάδα πωλήσεις ύψους € 111 εκατ. και απασχολούσε 67 εργαζόμενους στο 
τέλος του ίδιου χρόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.basf.gr

Τα προϊόντα και οι λύσεις που προσφέρουμε, συμβάλουν στην προστασία των φυσικών πόρων, στην εξασφάλιση 
διατροφής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η συμβολή μας αυτή συνοψίζεται στη διατύπωση του εταιρικού 
μας σκοπού: Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον.

Πιο κάτω, θα βρείτε τρία παραδείγματα καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων της BASF που βοηθάνε τους 
πελάτες μας που δραστηριοποιούνται σε κλάδους στρατηγικής σημασίας, όπως ο αγροτικός, ο βιομηχανικός και 
ο κατασκευαστικός να είναι πιο επιτυχημένοι.

Καινοτόμα προϊόντα και λύσεις φυτοπροστασίας 
για μία αειφόρο γεωργία

Ecovio® Mulch, βιοδιασπώμενο φύλλο 
εδαφοκάλυψης για τη γεωργία

Neopor®, το αυθεντικό προϊόν της BASF για μια 
αποτελεσματική μόνωση 

Τα κεντρικά γραφεία της BASF Ελλάς A.B.E.E. 
βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής. Διατηρεί επίσης 
γραφεία στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και έχει μία 
εγκατάσταση παραγωγής και αποθήκευσης στη 
Θεσσαλονίκη.

Κεντρικά γραφεία
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25, Μαρούσι
 τηλ. κέντρο: 210 68.60.100
fax: 210 68.60.200 (Διεύθυνση, λογιστήριο) fax: 
210 68.60.217 (Τμήμα φυτοπροστασίας και 
δημόσιας υγείας)
fax: 210 68.60.215 (Τμήμα χημικών)

Γραφεία Βορείου και Κεντρικής Ελλάδας
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, 570 22, Σίνδος
τηλ. κέντρο: 2310 797.195
fax: 2310 797.198

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Προϊόντα φυτοπροστασίας
Κενταύρων 15, 41222, Λάρισα
τηλ./fax: 2410 531.425

Εργοστάσια – Αποθήκες:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, 570 22, Σίνδος
τηλ. κέντρο: 2310 797.195
fax: 2310 797.198

www.basf.gr
www.basf-agro.gr

www.pestcontrol.basf.gr

Στοιχεία 2013

Εργαζόμενοι
(+22% σε σχέση με το 2012) 67

Πωλήσεις (εκατ. €)
(-3% σε σχέση με το 2012) 111

Η BASF στην Ελλάδα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ
Η BASF προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και λύσεις καθώς και υψηλή τεχνογνωσία  στο γεωργικό και βιομηχανικό κλάδο, 
συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής.

Το εύρος των προϊόντων που προσφέρει η BASF στην Ελληνική αγορά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προϊόντα φυτοπροστασίας 
και δημόσιας υγείας, πρώτες ύλες  και πρόσθετα για τη χρωματοβιομηχανία, τη χαρτοβιομηχανία, τη βιομηχανία κατασκευαστικών 
υλικών, πλαστικών, φαρμάκων, καλλυντικών, απορρυπαντικών και καθαριστικών καθώς και οργανικά ενδιάμεσα χημικά, χημικά 
διυλιστηρίων, πρόσθετα καυσίμων και λιπαντικών, αντιψυκτικά αυτοκινήτων, καταλύτες για biodiesel, ανόργανα χημικά, γλυκόλες, 
κόλλες επιπλοποιίας κ.α.

Επίσης, η BASF Ελλάς ΑΒΕΕ είναι αντιπρόσωπος της BTC Europe GmbH, η οποία εξειδικεύεται στη διανομή χημικών σε μικρού και 
μεσαίου μεγέθους πελάτες.

Η BASF Ελλάς ΑΒΕΕ είναι αντιπρόσωπος της BTC 
Europe GmbH

Αποτελεσματική αντηλιακή προστασία με φίλτρα 
UV από τη σειρά προϊόντων Tinosorb®, Uvinul® και 
Z-COTE® 

Βαφές με βάση το νερό που κατασκευάζονται με 
το προϊόν Acronal®

www.basf.gr



Δημιουργούμε 
χημεία
που βοηθάει
το δέρμα να 
αγαπήσει 
τον ήλιο.

Η BASF στον κόσμο

Η BASF ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το εύρος των προϊόντων της BASF εκτείνεται από τα χημικά, πλαστικά, προϊόντα υψηλής απόδοσης έως τα προϊόντα 
φυτοπροστασίας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία 
και την κοινωνική ευθύνη. Μέσω της επιστήμης και της καινοτομίας, βοηθάμε τους πελάτες μας σε σχεδόν όλους τους 
κλάδους της οικονομίας να ανταποκριθούν στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας. 
Η BASF δραστηριοποιείται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας και η οργανωτική δομή της διαρθρώνεται σε επιμέρους 
τομείς δραστηριότητας.

Η BASF ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η BASF ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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Χημικά

Performance Products

Functional Materials & Solutions

Προϊόντα Φυτοπροστασίας

Πετρέλαιο & Φυσικό αέριο

Λοιπά

Πωλήσεις ανά τομέα δραστηριότητας για το 2013 (εκατ. € )

Οι κυριότερες εγκαταστάσεις 
παραγωγής

Η BASF είναι η κορυφαία χημική εταιρεία παγκοσμίως: The Chemical Company.

Τα προϊόντα και οι λύσεις που προσφέρουμε συμβάλουν στην προστασία των φυσικών πόρων, στην εξασφάλιση 
διατροφής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η συμβολή μας αυτή συνοψίζεται στη διατύπωση του εταιρικού 
μας σκοπού: Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον.

Η BASF κατέγραψε πωλήσεις €74 δισεκατομμυρίων το 2013 και απασχολούσε πάνω από 112.000 εργαζόμενους 
στο τέλος του ίδιου έτους.

Στοιχεία για το  2013

Πωλήσεις (εκατ. €)
(+2,6% σε σχέση με το  2012) 73.973
Κέρδη - EBIT* (εκατ. €)
(+8,2% σε σχέση με το  2012) 7.190
Εργαζόμενοι
(+1,9% σε σχέση με το  2012) 112.206

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ Πωλήσεις (εκατ. €)

14.573
EBIT* (εκατ. €)

1.539
Εργαζόμενοι

16.996
ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, 
ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ 
ΑΝΑΤΟΛΗ

Πωλήσεις (εκατ. €)

4.386
EBIT* (εκατ. €)

387
Εργαζόμενοι

7.525

ΕΥΡΩΠΗ Πωλήσεις (εκατ. €)

43.335
EBIT* (εκατ. €)

4.422
Εργαζόμενοι

70.977
ΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΩΚΕΑΝΙΑ

Πωλήσεις (εκατ. €)

11.679
EBIT* (εκατ. €)

842
Εργαζόμενοι

16.708

€ 73.973
εκατ.  €

+2,6%
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Για να διατηρείτε το δέρμα σας υγιές και προστατευμένο, ακόμα και 
στις πιο ηλιόλουστες ημέρες, έχετε ανάγκη τον κατάλληλο συνδυασμό 
φίλτρων UV, μαζί με άλλα μέτρα ηλιοπροστασίας. Αντηλιακά και προϊόντα 
καθημερινής φροντίδας που περιέχουν φίλτρα UV από τη σειρά προϊόντων 
μας Tinosorb®, Uvinul® και Z-COTE® καλύπτουν το φάσμα UVA και UVB. 
Απορροφούν τη βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε 
αβλαβή θερμότητα. Μπορείτε να απολαμβάνετε τον ήλιο όλο το καλοκαίρι, 
γιατί εμείς, στη BASF, δημιουργούμε χημεία.

www.wecreatechemistry.com

www.basf.com

* EBIT before special items

* EBIT before special items


