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     Η έδρα της Μπάλαρντ είναι στον Καναδά και έχει 
εγκαταστάσεις παραγωγής στο Burnaby British 
Columbia. Επιπλέον, τα τμήματα πωλήσεων, 
έρευνας και ανάπτυξης βρίσκονται στο κράτος των 
Ηνωμένων Μελών (Dearborn, Michigan και Λόουελ 
της Μασαχουσέτης).Διαθέτει επίσης μια κοινή 
επιχείρηση, την EBARA Ballard Corporation 
("EBARA Ballard»), στην Ιαπωνία (Τόκιο), που 
αναπτύσσει, κατασκευάζει και πωλεί  ηλεκτρική 
ενέργεια σε κυψέλες καυσίμου  



Η κύρια δραστηριότητα της Ballard Power Systems Inc (η "Εταιρεία") 
είναι ο σχεδιασμό, η ανάπτυξη, η κατασκευή, η  πώληση 
προϊόντων κυψέλης καυσίμου. Η Μπάλαρντ έχει αναγνωριστεί ως 
ηγέτης στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή της 
μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων ("PEM") κυψελών καυσίμου. 
Λειτουργεί σε τρία τμήματα της αγοράς: 

  Παραγωγή Ενέργειας: ΡΕΜ προϊόντα κυψέλης καυσίμου για 
οικιακή συμπαραγωγή, διαχείριση υλικών 

 Αυτοκίνητο: PEM προϊόντα κυψελών καυσίμου και ηλεκτρικά 
συστήματα κίνησης για τα οχήματα κυψελών καυσίμου 

  Υλικά Προϊόντα: Carbon προϊόντα ίνες κυρίως για την 
αυτοκινητοβιομηχανία μεταδόσεις, καθώς και στρώματα διάχυσης 
αερίου(«GDL») για PEM κυψέλες καυσίμου. 

  
 



Η εταιρεία διαθέτει μία θυγατρική εταιρεία την EBARA 
Μπάλαρντ Corporation και έχει ως βασικούς πελάτες την 
Tokyo Gas και την Nippon Oil Company. 

 
 Στην αγορά κυψελών θα προχωρήσει με δύο ακόμη 

βασικούς πελάτες την  cellex Power και General Hydrogen, 
οι οποίοι χρησιμοποιούν Μπάλαρντ προϊόντα κυψελών 
καυσίμου για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους με 
μεγάλους τελικούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων 
των Wal-Mart και την Bridgestone.  
 

 Στην αγορά του αυτοκινήτου, δύο κορυφαίοι πελάτες της 
εταιρείας είναι η Automotive Fuel Cell, η DaimlerChrysler 
και η Ford.  



Συχνά γίνεται επανατοποθέτηση από την εταιρεία ώστε να αναπτυχθεί 
πιο αποτελεσματικά η αξία των μετόχων. Κλειδί αυτής της 
επανατοποθέτησης είναι τρείς στρατηγικές πρωτοβουλίες: 

 Η πώληση στη Γερμανία  συστημάτων  κυψελών καυσίμου και η 
υποστήριξη της θυγατρικής, Ballard Power Systems AG 
("BPSAG»)  

  Ενδυνάμωση των συνεργασιών, εξασφαλίζοντας έως 62 
εκατομμύρια δολάρια.Συγκεκριμένα ανανέωση συμφωνίας με την 
DaimlerChrysler ("DaimlerChrysler") και τη Ford Motor 
Company («Ford»). Επίσης αναδυνάμωση με την  EBARA 
Corporation 
("EBARA") στην Ιαπωνία.  

  Βελτίωση της υποβολής εκθέσεων τεχνολογίας με την έκδοση 
ενός πενταετούς "Τεχνολογικού οδικού  χάρτη". Ο χάρτης αυτός 
βοηθά στις μετρήσεις της εταιρείας καθώς κάθε τεχνολογική 
υπεροχή θα καταγράφεται έτος άνα έτος 



    Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθιστούν την 
Ιαπωνία ιδανική αγορά για την τεχνολογία αυτή: 

 Υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας 
  αύξηση της ζήτησης για ενέργεια –το ηλεκτρικό δίκτυο 

είναι υπερφορτωμένο 
 Κυβέρνηση δέσμευση για μείωση των εκπομπών 
 πολυετής κρατική στήριξη – η ιαπωνική κυβέρνηση 

παρείχε $ 25 εκατ. 
επιδοτήσεις για την εισαγωγή του προϊόντος 2005 

 Η EBARA Ballard συνεργάζεται με δύο από τις 
μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Ιαπωνίας, την 
Tokyo Gas και την Nippon Oil 

 



 Επίδειξη επόμενη γενιά αυτοκινήτων με συστοιχία 
κυψελών καυσίμου της τεχνολογίας που ικανοποιεί 
-25 ° C, επιτυγχάνει τουλάχιστον 2.000 ώρες ζωής 

 Επίδειξη επόμενη γενιά αυτοκινήτων 
κυψελών καυσίμου ηλεκτρική τεχνολογία κίνησης. 
 



 Το 2005 πραγματοποιήθηκαν  δύο συμφωνίες 
προμήθειας  οι οποίες αναφερόταν στην παράδωση  
περίπου 140 Mark 9 SSL ™κυψελών καυσίμου 
στην Cellex Power και την  General Hydrogen. 

 Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2005, 
ολοκληρώθηκε μια συναλλαγή με την ιαπωνική 
συνεργάτη EBARA .Η εταιρεία, EBARA Ballard 
(ανήκει κατά 51% EBARA και 49% στην 
Μπάλαρντ) 
 

 



 Το 2006 ήταν μια σημαντική και επιτυχημένη χρονιά για την 
Ballard. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων, 
έχει υπάρξει αναθέρμανση των επιχειρηματικών συμφωνιών 
της με τη Ford και την DaimlerChrysler 

 Η εταιρεία έχει αναπτύξει το νέο Mark1020 ACS αερόψυκτο 
προϊόν κυψελών καυσίμου για εφαρμογές δημιουργίας 
αντιγράφων ασφαλείας εξουσία. 

  Η εταιρεία παρουσίασε ένα μνημόνιο προμήθειας κυττάρων 
με Shanghai Fuel Cell Οχήματος Powertrain, Ltd 
("Powertrain") να συνεργαστούν για την ανάπτυξη των 
οχημάτων κυψελών καυσίμου. 

 η αμερικανική Ομοσπονδιακή Διοίκηση Transit ανακοίνωσε 
μέσω έρευνας ότι  τα κυψελών καυσίμου υδρογόνου 
λεωφορεία θα χρησιμοποιούν καύσιμα ("HD6"). 
 



 Σύμφωνα με την στρατηγική της εταιρείας για διεύρινση σε 
νεες αγορές και συνεργασία με νέες εταιρείες  μαζί την 
DaimlerAG («Daimler») και τη Ford Motor Company 
(«Ford»), αποφασίστηκε η συνεργασία με την(«the AFCC 
Transaction»). Ο σκοπός της AFCC Transaction ήταν η 
μείωση των επενδύσεων στην έρευνα για αυτοκίνητα με 
κυψέλες καυσίμου και της ανάπτυξης της. 
 

 Το 2007, ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα το Exide 
Technologies ("Exide") για την ανάπτυξη ενός καυσίμου επί 
του σκάφους 
φορτιστής κυττάρων Class 1  όχημα.Η Exide είναι ένας από 
τους 
μεγαλύτερους διανομείς των μπαταριών στην αγορά 



 Η πρώτη αποστολή της έκτης γενιάς HD6 καυσίμων 
μας ™ ενότητα κυττάρων, αξιοποιώντας Mark ™ 
1100 προϊόντα κυψέλης καυσίμου 
εμφανίστηκε στο τέλος του Νοεμβρίου 2007 

 στην πόλη του Λονδίνου, Αγγλία έγινε ανακοίνωση 
σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης για την 
προμήθεια πέντε λεωφορείων καυσίμων κυττάρων 
υβριδικών που θα παραδοθούν το 2009. 



 Αν και βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς θέτονται 
συχνά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.Συγκεκριμένα η 
εταιρεία έχει την  
ευκαιρία να αποκτήσει τον έλεγχο της Dantherm 
Power, μία κυψέλη καυσίμου ολοκλήρωσης 
συστημάτων με έδρα στη Δανία 

 Η συνεχής ανάπτυξη ενός συμπληρωματικού 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για την αγορά 
των ασύρματων τηλεπικοινωνιών στην Ινδία 

 
 



Διοίκηση αποφασίζει νέες στρατηγικές: 
 να έχει κέρδος το μερίδιο της Ford σύμβαση 

αγοράς, 
  αποκτούν έλεγχο των Dantherm δύναμης,  
 έξοδο από το Ebara Ballard κοινή επιχείρηση, και  
 εκτελούν τα κεντρικά γραφεία 

πώλησης / επανεκμίσθωσης 



 Η εταιρεία BP ιδρύθηκε το 1909 στην Αγγλία και την 
Ουαλία. Άλλαξε το όνομα της σε BP p.l.c.  το 2001. Η 
έδρα της σε όλο τον κόσμο βρίσκεται στο Λονδίνο. 

 Η BP είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
πετρελαίου στον κόσμο, με βάση την κεφαλαιοποίηση 
της αγοράς και τα αποδεδειγμένα αποθέματα. Είναι 
μία παγκόσμια ομάδα με ενδιαφέροντα και 
δραστηριότητες τα οποία κατέχει ή διαχειρίζεται μέσω 
των θυγατρικών επιχειρήσεων της , από κοινές 
ελεγχόμενες οντότητες καθώς και υπόκεινται στους 
νόμους και τους κανονισμούς πολλών διαφορετικών 
δικαιοδοσιών. 

 



 Το 2004 ήταν μία χρονιά με μεγάλη επιτυχία , στη διάρκεια της οποίας 
αναδείχτηκαν κάποια  κύρια επιχειρησιακά στοιχεία όπως: 

  το ιστορικό ασφαλείας βελτιώθηκε για όγδοη συνεχή χρονιά, αν και με 
τραγικό τρόπο είχε υποστεί ακόμα 11 θανάτους εργολάβων και 
εργαζομένων. 

 Έγιναν νέες ανακαλύψεις στην Αγκόλα, την Αίγυπτο, στα βαθιά ύδατα 
του Κόλπου του Μεξικού, στο Trinidad και στο Sakhalin Island της Ρωσία 
και έθεσε σε λειτουργία τρία νέα πεδία.  

 η αύξηση της παραγωγής  άνω του 10% ήταν σύμφωνη με το δείκτη  7% 
κατά μέσο όρο για το 2003-2008. 

 Αντικατάσταση των αποδεδειγμένων αποθεμάτων συμμετοχές στο) σε 
ποσοστό άνω του 100% υπέρβαση της παραγωγής για 12η συνεχή χρονιά.  

 Στη διύλιση και εμπορία, τα περιθώρια διύλισης έφτασαν στα υψηλότερα 
επίπεδα τους τουλάχιστον από το 1990. Συνεχίστηκε  η εύρεση τρόπων 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η παγκόσμια ικανότητα διύλισης. 

  Premium Ultimate καύσιμα δρομολογήθηκαν σε 6 αγορές 
προσελκύοντας νέους πελάτες 
 



 Στις τοποθεσίες της σε όλο τον κόσμο , οι πωλήσεις ανά 
τ.μ. αυξήθηκαν μέσο όρο κατά 3 %. 

 Σύναψη  συμφωνιών για την πώληση υγροποιημένου 
φυσικού  
αερίου στις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Νότια Κορέα και το 
Μεξικό. 

 Η  ηλιακή επιχείρηση εστίασε στην αγοράς και 
παρέδωσαν τα πρώτα κέρδη. 

 Ξεκίνησε ο διαχωρισμός του Πετροχημικού εμπορίου 



Το 2005 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την BP, με κέρδη της  
19,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων 

 Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ήταν κατά μέσο όρο 
54,48 δολάρια κατά τη διάρκεια του 2005 έναντι 38,27 δολαρίων 
το 2004. 

 Η BP παράγει πάνω από 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου 
ισοδύναμο ανά ημέρα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για 
τους πελάτες σε όλη τον κόσμο. 

 Ο ι   αγορές μετοχών ανήλθαν σε 11,6 δισεκατομμύρια δολαρίων 
κατά τη διάρκεια του έτους. 

 προστέθηκαν 662 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου  
και 4,6 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου για να 
κλείσουν τα αποθεματικά για τις θυγατρικές και τις συμμετοχές 
στο μετοχικό κεφάλαιο οντότητες. 

 



 Νέες σημαντικές ανακαλύψεις έγιναν στα βαθιά ύδατα 
στον Κόλπο του Μεξικού και την Αγκόλα.  

  ημερήσια παραγωγή κατά μέσο όρο σε 8,4 
δισεκατομμύρια κυβικά πόδια από τα πεδία στο 
Τρινιντάντ και τη Βόρεια Αφρική, καθώς στις ΗΠΑ και 
στη Βόρεια Θάλασσα.  

 επένδυση στην διύλιση και εμπορία επιχειρήσεων, την 
ανάπτυξη νέων και ισχυρών θέσεων στις εν 
λόγω περιοχές του κόσμου όπου η ζήτηση ενέργειας 
αυξάνεται πιο γρήγορα. 

 Παροχή παγκοσμίως, περίπου 13 εκατομμύρια 
πελατών την ημέρα. 

 



Τα οικονομικά αποτελέσματα  ήταν πολύ ισχυρά το 2006. Ωστόσο, δεν 
πραγματοποιούνται οι προσδοκίες σε ορισμένους τομείς, κυρίως 
σε δύο πετρελαιοκηλίδες στην Αλάσκα και την αδυναμία 
εκκίνησης της Thunder Horse πλατφόρμας το συντομότερο που 
ήλπιζαν .Παρ’ όλα αυτά : 

  Τα περιθώρια διύλισης διευρύνθηκαν κατά τη θερινή περίοδο. 
 Το προσωπικό σε όλο τον κόσμο ανταποκρίθηκε στις σκληρές 

προκλήσεις του έτους, με υποδειγματικό τρόπο.  
 Το περιβάλλον των συναλλαγών ήταν εξαιρετικά ασταθής. Η τιμή 

του πετρελαίου έφτασε στα$ 78 ανά βαρέλι τον Αύγουστο, πριν 
μειωθεί εκ νέου στο τέλος του έτους σε περίπου $ 59 ανά βαρέλι. 

  η δυνατότητα εγγραφής τραυματισμό ρυθμό μας συχνότητα, το 
πρότυπο μέτρο βιομηχανία, μειώθηκε σε 0,47 ανά 200.000 ώρες 
εργασίας, το χαμηλότερο στην ιστορία  

 



 συνεχίζουμε ώστε να υπάρξει πρόοδος στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
προϊόντων μας.  

 Έκθεση Baker-ειλικρινή και διεξοδική έκθεση σχετικά με τη 
διαχείριση της ασφάλειας της διαδικασίας στα διυλιστήρια των 
ΗΠΑ . Η ομάδα ιδρύθηκε από την ΒΡ με σύσταση τωνUS 
Chemical Safety and Hazard Investigation Board χημικής στον 
απόηχο της τραγωδίας του Texas City. 

 Τα τετραετές πρόγραμμα επενδύσεων στον τομέα της 
ασφάλειας  και  δημιουργία μιας συμβουλευτικής επιτροπής 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. 

  Στο Τέξας, μια νέα ηγετική ομάδα εισήγαγε παγκόσμιας 
εμβέλειας προγράμματα κατάρτισης, αύξησε τον αριθμό των 
επιθεωρητών ασφαλείας, ανακαίνισε μεγάλες μονάδες και 
μετέφερε εκατοντάδες εργαζομένους. 

 



 Υλοποίηση των διδαγμάτων από τις δύο πετρελαιοκηλίδες και τις  
περιπτώσεις της διάβρωσης που έλαβαν χώρα στο Prudhoe Bay. 

 προληπτικά μέτρα για να αντικατάσταση των υποθαλάσσιων συστατικών 
για την πλατφόρμα Thunder Horse στον Κόλπο του Μεξικού.  

 Σύναψη συμφωνίας με την Gazprom στη διάρκεια του έτους για την 
παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). 

 Η  Rosneft, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών της Ρωσίας, 
επένδυσε 1 δισ. δολάρια σε αρχική δημόσια προσφορά. 

 Η BP Alternative Energy, έκανε μια δυναμική αρχή, με σημαντικές 
προσθήκες στην αιολική και την ηλιακή ικανότητα. 

 ανέπτυξε περαιτέρω τα πρωτοποριακά της σχέδια για σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υδρογόνου οι οποίοι τροφοδοτείται 
από  ορυκτών καυσίμων πρώτες ύλες από τις οποίες το διοξείδιο του 
άνθρακα εξάγεται και αποθηκεύεται υπογείως , με στόχο την 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 



Το 2007 ήταν μια χρονιά σημαντικής μετάβασης, τόσο για την ομάδα και για 
τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου ως σύνολο.  

 Συνέχιση της εφαρμογή της πολλαπλής ομάδας στα  προγράμματα που 
έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις αρμοδιότητες ηγεσίας σε όλα τα 
επίπεδα της BP. 

 έναρξη λειτουργίας των έξι νέων έργων εξερεύνησης και παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της Ατλαντίδας  και του King Subsea Pump in the 
Gulf of Mexico, Greater Plutonio στην  Angola Μεγαλύτερη , και το 
Mango και Cashima στοTrinidad & Tobago. 

 Η Thunder Horse πλατφόρμα στον Κόλπο του Μεξικού είναι σε καλό 
δρόμο για να αρχίσει την παραγωγή μέχρι το τέλος του 2008. 

 προώθηση της ατζέντας της ΒΡ- μια ατζέντα, που αποσκοπεί να 
καταστήσει τη BP μια απλούστερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση, με 
έμφαση στη βελτίωση των συμπεριφορών σε όλη την επιχείρηση με την 
ενσωμάτωση μιας κουλτούρας υψηλής απόδοσης. 

 



Σε μια χρονιά με εξαιρετικά ασταθείς τιμές του πετρελαίου και 
τις  έκτακτες αναταραχές στις χρηματιστηριακές αγορές, η BP 
παραδίδει ένα εξαιρετικό σύνολο αποτελεσμάτων. 

 Το  πρώην τμήμα Gas, Power and Renewables έπαψε να 
αναφέρεται ξεχωριστά. 

 Το  NGLs, LNG and gas and power marketing and trading 
businesses μεταφέρθηκαν από το τμήμα Gas, Power and 
Renewables στο Exploration and Production τμήμα. 

 Η Alternative Energy business μεταφέρθηκε από το  Gas, Power 
and Renewables σε άλλες επιχειρήσεις. 

 Η  Emerging Consumers Marketing Unit μεταφέρθηκε από την  
Refining and Marketing στην Alternative Energyεναλλακτική  (η 
οποία εμφανίζεται σε άλλες επιχειρήσεις ). 

 



 Η  Biofuels business μεταφέρθηκε από Refining and 
Marketing στην Alternative Energy . 

 Η  Shipping business μεταφέρθηκε από τη Refining 
and Marketing  σε άλλες επιχειρήσεις. 

 Η  παραγωγή άρχισε στο πεδίο Thunder Horse, με 
τέσσερα πηγάδια σε λειτουργία έως το τέλος του έτους, 
που παράγει περίπου 200.000 βαρέλια / δ 
(ακαθάριστο), κάνει την BPτον μεγαλύτερο παραγωγό 
στον Κόλπο του Μεξικού. 

 Παραγωγή πετρελαίου για την  Deepwater Gunashli 
πλατφόρμα  στον τομέα του Αζερμπαϊτζάν στην 
Κασπία Θάλασσα. 

 
 

 



Οι προτεραιότητες έχουν μείνει απολύτως συνεπής - την ασφάλεια, τα 
άτομα και τις επιδόσεις - και αποδεικνύονται τα αποτελέσματα 
αυτής της εστίασης με βελτιώσεις και στα τρία μέτωπα το 2009. 

 Η  βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης μας βελτιώνεται 
  Στον Κόλπο του Μεξικού που επέκτεινε η παραγωγή στο Thunder 

Horse με περισσότερα από 300.000 βαρέλια ισοδυνάμου 
πετρελαίου την ημέρα 

 Η ανακάλυψη του Τίβερη, η ανακάλυψη του βαθύτερου 
πετρελαίου και φυσικού αερίου 

 Απόκτηση πρόσβασης σε νέες ευκαιρίες πόρων στο Ιράκ, την 
Αίγυπτο, τον Κόλπο του Μεξικού, της Ινδονησίας και της 
Ιορδανίας 

  Συνεργασία με τους εταίρους China National Petroleum 
Company (CNPC) και το κράτος του Ιράκ Oil Marketing 
Organization (SOMO) 

 



Στόχος της εταιρείας είναι η εξασφάλιση μίας μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης αξίας . Η εταιρεία ακολουθεί 3 βασικές στρατηγικές 
προτεραιότητες : ασφάλεια , άνθρωποι και επίδοση . Επιπλέον: 

 η νομική συμμόρφωση σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 

 Βελτίωση της συμμόρφωσης προγραμμάτων σε τομείς όπως η 
ολοκληρωμένη προμήθεια και η εμπορική δραστηριότητα 

 Εστίαση στις συμπεριφορές της ηγεσίας 
 Ενσωμάτωση ισχυρών επιδόσεων πολιτισμού σε ολόκληρο τον 

όμιλο 
 Συνεχής τεχνολογική πρόοδο και καινοτομία στην εξερεύνηση , 

στην παραγωγή , στη διύλιση , στη τεχνολογία κατασκευής  
 Τεχνολογική πρόοδο μ βάση τη χρήση ενέργειας 
 Αποτελεσματική επιλογή των επενδύσεων 
 



 Ασφαλές περιβάλλον για το εργατικό δυναμικό 
 Τήρηση των προτύπων ποιότητας των προϊόντων 
 Εκπαίδευση και παροχή ευκαιριών ανάπτυξης για τους 

εργαζόμενους 
                διεθνείς αναθέσεις 
                μαθήματα κατάρτισης 
                καθοδήγηση 
                εργαστήρια , σεμινάρια και ηλεκτρονική μάθηση      
 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

 
 Χρησιμοποίηση των καλύτερων ταλέντων εντός και εκτός της 

επιχείρησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογιών 
 Παροχή καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών με τη μορφή φωτός 

, θερμότητας   
 



 Η οικοδόμηση παραγωγής με τη βελτίωση των αποδόσεων, με 
γνώμονα την εξεύρεση μεγαλύτερων πεδίων  επικεντρώνοντας τη 
συμμετοχή  σε έναν περιορισμένο αριθμό από τις πιο παραγωγικές 
λεκάνες υδρογονανθράκων του κόσμου χτίζοντας ηγετικές θέσεις 
σε αυτούς τους τομείς 

 Εστίαση  διύλισης σε τοποθεσίες όπου η κλίμακα, η διαμόρφωση 
και η λειτουργική αρτιότητα κερδίζουν διακριτικές αποδόσεις 

 Μόχλευση της μάρκας και της τεχνολογίας , με επίκεντρο τις 
αγορές που σχετίζονται με λιπαντικά αυτοκινήτων 

 Βελτίωση της υφιστάμενης δύναμή μας σε επιλεγμένες 
αναδυόμενες 

 αγορές, ιδιαίτερα την Κίνα. 
 Πώληση περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν πλέον 

στρατηγική σημασία για την εταιρεία και έχουν μεγαλύτερη αξία 
για τους άλλους. 

 



 Μεγαλύτερη σε διάρκεια ζωής αεροπορική. 
 Πολύ δυνατή μάρκα στην Αυστραλία. 
 Θυγατρικές. 
 Ασφάλεια, Αξιοπιστία, Υποστήριξη. 
 Καινοτομία. 
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  81 προορισμοί, 40 χώρες, 
  Επενδύσεις για νέα σκάφη, 
  Προστασία Φήμης, 
  Mumbai, Shanghai, London, 
  Ίδρυση jetstar, 
  Έρευνα για τη δημιουργία της skybed θέσης, 
  500 εκατομμύρια για μείωση κόστους και αύξηση αποδοτικότητας, 
  Ίδρυση του Star Track Express, 
  Εκπαίδευση προσωπικού, 
  Συνεργασίες με εταιρίες service, Australian air Express. 
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  145 προορισμοί, 40 χώρες, 
  Επικεντρώνεται η επιχείρηση στους πέλατες της, 
  Free newspapers, 
  Δημιουργία οικονομικής θέσης και στα Α380, 
  Γιατρός στο αεροπλάνο ( Προστασία και Ασφάλεια), 
  Ανανέωση στόλου το 2007 με το Α380s και Q400, 
  Συνέχιση της επένδυσης skybed, 
  Hot dinners στην οικονομική θέση, 
  Η jetstar πλέον παγκόσμια, 
  Ανανέωση συνεργασίας με British Airways, 
  Χορηγίες, 
  Μουσείο. 
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  e-booking, 
  Νέοι προορισμοί και χώρες, 
  Skybed είναι έτοιμο, 
  Jetstar, μείωση φόρων, 
  Μπαίνουν barcodes στα γράμματα, 
  Σημασία στα γεύματα, 
  Αύξηση των ελέγχων των αεροσκαφών, 
  Χορηγίες. 
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  Πρωώθηση της jetstar, 
  Σχεδιασμός οικονομικής καμπίνας στα A380s, 
  New look εταιρίας, 
  Online check in, 
  Παροχή internet για αποστολή email, 
  360 εκατομμύρια για καινοτομία, 
  Εκπαίδευση πιλότων με simulators, 
  Ανάλυση δεδομένων κάθε πτήσης, 
  Απόσυρση 30.000 αμαξιών. 
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  660 προορισμοί, 134 χώρες, 
  A380s γίνεται πραγματικότητα, 
  qantas.com διαθέσιμο παγκοσμίως για κρατήσεις, 
  3$ εκατομμύρια κάθε χρόνο για ανανέωση στόλου, 
  300$ εκατομμύρια για εγκαταστάσεις, 
  Χορηγίες.  
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 Χρονιά αλλαγής, 
  Βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες, 
  Μείωση θορύβου και ρύπανσης των αεροπλάνων της, 
  Συνεργασία των εργαζομένων της με τα qantas groups, 
  Jetstar βραβεύεται. 
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