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follow your dreams...



προφίλ

το ιστορικό
Ένα μικρό εργαστήρι ξυλείας δημιουργείται το 1971 στη Μια Μηλιά από τον τεχνίτη Πιερή Πιερίδη. Με λιγοστά
άτομα στο δυναμικό της, η νεοσύστατη βιοτεχνία εξειδικεύεται στον τομέα της ξυλείας και των κατασκευών. Το
1974, λόγω της τουρκικής εισβολής, κλείνει τις πόρτες της, για να επαναδραστηριοποιηθεί δύο χρόνια μετά στις
ελεύθερες περιοχές. Κουβαλώντας την εμπειρική τεχνογνωσία και το απαραίτητο μεράκι, θα στεγάσει τη νέα της
μονάδα στην περιοχή Αγλαντζιάς, όπου και θα ασχοληθεί με γενικές ξυλουργικές εργασίες.

η εξέλιξη
Δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, και με μια μακρόχρονη, επιτυχημένα ανοδική πορεία στο βιογραφικό
της, η εταιρεία αναπτύσσεται με το πέρασμα των χρόνων. Το 1996 την εταιρεία ενδυναμώνουν με την παρουσία τους
τα παιδιά του ιδρυτή. Οι Πάρης, Άγγελος και Νάσος Πιερίδη εντάσσουν νέες και πρωτοποριακές ιδέες στον κύκλο
εργασιών της P. Pierides & Sons Ltd, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις της κυπριακής αγοράς. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της εταιρείας και τη στέγασή της σε νέο, ιδιόκτητο χώρο στη Βιομηχανική
Περιοχή Αγλαντζιάς.

το όραμα και η στρατηγική
Προσαρμοσμένη στις απαιτητικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής, η P. Pierides & Sons Ltd, επιμένει στην ποιότητα,
την ευελιξία και τον επαγγελματισμό. Η συνεχής αναβάθμισή της, με σημείο αναφοράς το 2007, είχε ως αποτέλεσμα
την μεταφορά του εργοστασίου στη Βιομηχανική Περιοχή Εργατών. Μετά από εντατικό προγραμματισμό, τεράστιες
επενδύσεις και ειδικές χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η P. Pierides & Sons Ltd προσανατολίζεται πλήρως
με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της τεχνολογίας. Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός
επιτρέπει άρτιο αποτέλεσμα στην κατασκευή και αναδεικνύει τις επίλεκτες πρώτες ύλες, εισαγόμενες από Γερμανία
και Ιταλία. Η P. Pierides & Sons Ltd πρωτοπορεί και εξειδικεύεται στον τομέα των χονδρικών πωλήσεων όσον
αφορά την κατασκευή κουζινών και ντουλαπιών.

το μέλλον
Η αξιοποίηση της υπερσύγχρονης τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη στελέχωση ενός άρτια εξειδικευμένου προσωπικού,
προδίδει το διαρκώς αναπτυξιακό πνεύμα των ιδιοκτητών της P. Pierides & Sons Ltd. Με ένα στρατηγικά δυναμικό
πλάνο, η εταιρεία επεκτείνεται συνεχώς, ισχυροποιώντας τη θέση της στην αγορά και αυξάνοντας τα ανταγωνιστικά
της πλεονεκτήματα. Με βασικό γνώμονα τις ανάγκες της εποχής, επενδύει στο σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων
υψηλής τεχνολογικής και αισθητικής ποιότητας, διατηρώντας το αρχικό μεράκι που χαρακτήριζε τον ιδρυτή της
τέσσερις σχεδόν δεκαετίες πριν.



profile

the background
A small woodshop is created in 1971 in the village of Mia Milia by craftsman Pieris Pierides. With very few people
in its potential, the newly established business is specialized in the sector of timber and manufactures. In 1974,
due to the turkish invasion, it closes its doors only to reopen two years later in the non- occupied part. Carrying
the empiric know-how and the essential taste, it will accommodate its new unit in Aglantzia where it will continue
dealing with general woodworks.

the development
Having created the suitable conditions, and with its long-lasting, ascending course, the company has been
gradually developing throughout the years. In 1996 the company becomes even stronger with the presence of the
founder’s sons. Paris, Angelos and Nasos Pierides incorporate new and pioneering ideas in P. Pierides & Sons Ltd
and in accordance with the demands of the Cypriot market. This leads to the growth of the company followed by
the move of the company’s operations to a privately owned space in the industrial zone of Aglantzia.

the vision and the strategy
Having in mind the demands of modern times, P. Pierides & Sons Ltd, insists in providing quality, flexibility and
professionalism. In its continuous attempt to upgrade and excel the company moved its factory in the industrial
zone of Ergates. After intensive planning, enormous investments and sponsoring by the European Union,
P. Pierides & Sons Ltd is now in complete accordance to European Standards while at the same time it gives
emphasis to the technology sector. Modern high technology equipment allows excellent results in the
manufacturing while selected raw material, imported from Germany and Italy is always used. P. Pierides & Sons Ltd
is a pioneer in the sector of wholesale sales with regards to the manufacture of kitchen cabinets and wardrobes.

the future
The use of modern high technology, in combination with the skilled and specialized personnel, prove the
constantly developing spirit with which the householders of P. Pierides & Sons Ltd work with. With a strategically
dynamic plan, the company expands continuously, strengthening her place in the market and increasing her
competitive advantages. Having in mind the needs of our times, it invests in the design and the manufacture of
high technological products with the necessary aesthetic quality, maintaining the initial taste that characterized the
founder four decades before.
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