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Το 1977 με οδηγό το πάθος μας για τα αυτοκίνητα κάναμε το πρώτο μας βήμα στο χώρο με
την ίδρυση ενός συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων.
Η ποιότητα των υπηρεσιών μας και το μεράκι με το οποίο ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες
του κόσμου ,φαινόταν από τότε, στον ίδιο τον κόσμο και στην καθημερινή εμπιστοσύνη που
μας έδειχναν !
Η επωνυμία της εταιρείας Κωνσταντίνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ότι αφορά το
αυτοκίνητο .
1979 ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΙ .
Θέσαμε ψηλά τον πήχη …. Και ακολουθήσαμε τους στόχους μας!
Ενισχύσαμε και ενδυναμώσαμε της ζωτικής σημασίας ανθρώπινες σχέσεις, τόσο με εσάς
τους πελάτες όσο και με τους προμηθευτές μας , χωρίς όμως να παραμελήσουμε το
προσωπικό μας.
Οι πρώτες μάρκες αυτοκινήτων μπαίνουν στην εταιρεία Αφοί Κωνσταντίνου αυξάνοντας
έτσι τις θέσεις εργασίας και το προσωπικό μας.
Επενδύσαμε στην εξειδίκευση των ανθρώπων μας με αποτέλεσμα να προσφέρουμε πάντα
το βέλτιστο αποτέλεσμα. Οι βάσεις για τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εταιρείας
είχαν τεθεί.
1998 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΣ
Εξελιχτήκαμε! Η αγάπη μας για τους 4 τροχούς , σε συνδυασμό με τους πελάτες μας που
εδώ και 35 χρόνια μας επιλέγουν για τις ποιοτικές υπηρεσίες, στην πώληση και στο service
των αυτοκινήτων, μας οδήγησαν στην εξέλιξη.
Δημιουργήσαμε 3 ολοκληρωμένες μονάδες, 2 στην Χαλκίδα και 1 στο Αλιβέρι .
Έχοντας μεγαλώσει διπλά στο αυτοκίνητο, μάθαμε να εκτιμάμε την αξία του και να
αναδεικνύουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, μέσα από ιδιαίτερες αυτοκινητιστικές
δραστηριότητες-ξεχωριστά σε κάθε μάρκα και μοντέλο των κορυφαίων εταιρειών που
εκπροσωπούμε.
2002 ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ !
Αγαπάμε το αυτοκίνητο πέρα από τα όρια , για αυτό δοκιμάζουμε πέρα από τα όρια όλα τα
νέα μοντέλα συμμετέχοντας σε δραστηριότητες ακραίων συνθηκών ,εντός και εκτός
Ελλάδος, ενώ παράλληλα η εταιρεία Αφοί Κωνσταντίνου συμμετέχει με χορηγίες αγώνων
rally όπως ανάβαση Ριτσώνας, Κύμης, Μαύρο Ρόδο, motocross κλπ.
Συμμετέχοντας αγωνίστηκε κερδίζοντας σημαντικές διακρίσεις.
Έτσι είναι όταν έχεις ένα πάθος, το κυνηγάς!
2009 ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
Επιτέλους ,ένα όνειρο χρόνων πραγματοποιείται! Ένα υπερσύγχρονο κτίριο 5000m2 σε
οικόπεδο 15000m2 !
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Ένας πολυχώρος, μελετημένος με άριστη εργονομία φτιαγμένος με αυστηρούς
περιβαλλοντολογικούς όρους ειδικά και αποκλειστικά για τον οδηγό και τους λάτρεις της
αυτοκίνησης .
Ένα στολίδι για την Χαλκίδα και για την Ελλάδα ολόκληρη .
Για πωλήσεις και εξουσιοδοτημένο service .Με τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό
που υπάρχει στη διάγνωση και επισκευή, με άρτια καταρτισμένους τεχνικούς στην Ελλάδα
και το εξωτερικό ,έτοιμους να ανταποκριθούν σε κάθε πρόβλημα που αφορά το αυτοκίνητο .
Περήφανα μπαίνουμε στην 4η δεκαετία και σας υποδεχόμαστε στο νέο μας κτίριο στο 4ο
χλμ Χαλκίδας Ερέτριας .
Σας καλωσορίζουμε σε μια νέα εποχή αυτοκίνησης και σας περιμένουμε όπως πάντα στους
4 τροχούς !!
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