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 Η Renault μπαίνει στο χώρο της βιομηχανίας το 1898 με 
ιδρυτή τον Louis Renault και τα αδέρφια του  

 Η επιχείρηση εκσυγχρονίζει διαρκώς τις εγκαταστάσεις της, 
κατασκευάζει και αγοράζει νέες μονάδες παραγωγής στη 
Γαλλία και το εξωτερικό. Η επιτυχία έρχεται το ’45-’75 με 
το 4 CV, το πρώτο "μικρό αυτοκίνητο για όλους" και 
ακολουθούν τα Dauphine, Renault 4 και Renault 5. Η 
επιχείρηση εμπλουτίζει τη γκάμα της με ένα μοντέλο 
υψηλών προδιαγραφών, το Renault 16, που είναι ο 
προάγγελος των αυτοκινήτων για όλες τις χρήσεις. 

 Η Renault συνεχίζει παράλληλα μια εντυπωσιακή πορεία 
στον τομέα των αγωνιστικών αυτοκινήτων. 



 H επεκτατική πολιτική της, οι πολύ υψηλοί στόχοι και 
το υπέρογκο κόστος παραγωγής οδηγούν την εταιρεία σε 
μεγάλα ελλείμματα. Η Renault εφαρμόζει δραστική 
πολιτική μείωσης κόστους εστιάζοντας όλες της τις 
δυνάμεις στην ανανέωση της γκάμας της και ξαναγίνεται 
κερδοφόρα το 1987  

 Μεγάλη καμπή στη ιστορία της εταιρείας: η 
ιδιωτικοποίησή της τον Ιούλιο του 1996. Με μεγαλύτερη 
ελευθερία κινήσεων πλέον, η Renault συμμετέχει στο 
κεφάλαιο της Nissan το 1999. Η Renault συνεχίζει τις 
καινοτομίες και ανανεώνει τη γκάμα της με τα Mégane, 
Laguna, Avantime, Vel Satis και τη νέα γενιά Espace. Οι 
επιτυχίες της στη Φόρμουλα 1 ενδυναμώνουν τη φήμη 
και την αξιοπιστία της φίρμας Renault. Εδραιώνεται η 
Συμμαχία Renault-Nissan με τη συνεργασία των δυο 
εταιρειών να αναπτύσσεται διαρκώς.  Με τις εξαγορές 
των Samsung Motors και Dacia, η Renault επιταχύνει τη 
διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της.  



 Η Renault επικεντρώνει τη δράση της στην βελτιστοποίηση 
της οικονομικής ρευστότητας και στην επίτευξη της δέσμευσης 
της για ποιότητα.  

     Οι προτεραιότητες του ομίλου Renault :  
    - έλεγχος των απαιτήσεων και των λειτουργικών εξόδων, με στόχο τη 

μείωση του κόστους των αποθεμάτων στο επίπεδο των 800εκ - 1δις 
€. 

     - προσανατολισμός σε επενδύσεις και προγράμματα έρευνας και 
ανάπτυξης μέσω στρατηγικών project, όπως η εξέλιξη των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων και η πρόοδος στον τομέα των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των κινητήρων, 

      - έμφαση στις πολιτικές μείωσης των σταθερών εξόδων, κυρίως 
μέσω της μείωσης του συνολικού κόστους μισθοδοσίας και του 
λειτουργικού κόστους  

     - ισχυροποίηση της συνεργασίας με τη Nissan μέσα από την 
εκμετάλλευση νέων ευκαιριών με στόχο κυρίως την ακόμα 
μεγαλύτερη σύγκλιση στη γκάμα των κινητήρων, αλλά και την από 
κοινού προσπάθεια στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 



 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 Το 2008 ο όμιλος Renault λάνσαρε 9 νέα μοντέλα: το Clio 

Estate, το Grand Modus, το νέο 5θέσιο Mégane, το νέο 
Laguna coupé, το επιβατικό και το επαγγελματικό Kangoo, 
το  Kangoo Compact, το Logan Pick-up, και το 
Thalia/Symbol. 

 
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
 Οι παγκόσμιες πωλήσεις του ομίλου Renault έφτασαν το 

2008 τα 2.382.000 αυτοκίνητα. Το παγκόσμιο μερίδιο 
αγοράς του ομίλου έφτασε το 3,6%. 



 DACIA 
      Το 1999, η Renault ξαναπαίρνει υπό τον έλεγχό της τη Dacia, την πρώτη 

αυτοκινητοβιομηχανία της Ρουμανίας, και ανακαινίζει τις εγκαταστάσεις 
της. Οι αξίες της Dacia όπως η απλότητα, ο μοντέρνος χαρακτήρας και η 
στιβαρότητα, συνδυάζονται με την απαράμιλλη σχέση αξίας/τιμής των 
προϊόντων της.  Μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας της οφείλεται σε ένα νέο 
μοντέλο : το Logan.  

      Με το Sandero, ένα νέο μοντέλο με παγκόσμια απήχηση, μέρος του 
προγράμματος Logan, ο όμιλος  άνοιξε νέους ορίζοντες. Το νέο αυτό 
σεντάν που παρουσιάστηκε στις αρχές του 2008 στις αγορές της 
Ν.Αμερικής και στα μέσα της ίδιας χρονιάς στην Ευρώπη (με τα σήματα 
της Renault), συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία σε νέες αγορές και το 
2009.  

 
 RENAULT SAMSUNG MOTORS  

Το 2000, η Renault ανακτά τον κλάδο αυτοκινήτων του ομίλου Samsung 
και γίνεται μαζί με τη Renault Samsung Motors, η πρώτη Ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία που καθιερώνεται στην Νοτιοκορεάτικη αγορά. Με 
την ριζική αναμόρφωση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και την 
εκτόξευση των δυνατοτήτων της μονάδας του Busan, η Renault Samsung 
Motors αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα επιτυχημένης προσπάθειας σε 
μία χώρα που για πολλά χρόνια παρέμενε κλειστή σε ξένες επενδύσεις.  



 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ AVTOVAZ 
       Η AvtoVAZ αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή αυτοκινήτων της Ρωσίας, με 

μερίδιο που φτάνει το 23% στην τοπική αγορά. Από τον Φεβρουάριο του 2008, η 
AvtoVAZ έχει υπογράψει στρατηγική συνεργασία με τη Renault, με σκοπό : 

      - την επίσπευση της ανάπτυξης της AvtoVAZ, καθώς και την ανανέωση και διεύρυνση 
της γκάμας των οχημάτων της, 

      - την ανάπτυξη της μάρκας Lada ώστε να ισχυροποιήσει την κυριαρχία της στη 
Ρωσική αγορά, 
- την δημιουργία αξίας για τον όμιλο Renault.  

  
 Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ RENAULT-NISSAN 
       Με την ολοκλήρωσή της τον Μάρτιο του 1999, η συνεργασία Renault-Nissan 

αποτελεί την πρώτη βιομηχανική και εμπορική συνένωση αυτής της  μορφής μεταξύ 
μίας Γαλλικής και μίας Ιαπωνικής εταιρείας. Η συνεργασία Renault και Nissan 
αποσκοπεί στην επιτυχία μέσα από την ανταλλαγή των πλέον αποτελεσματικών 
πρακτικών και μεθόδων. Οι δύο όμιλοι δημιούργησαν μία κοινή εταιρεία η οποία 
διευθύνεται από μία διοικητική ομάδα που έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της 
κοινής στρατηγικής, και των διαφόρων συνεργασιών.  

       Οι συγκεκριμένες συνεργασίες συνεισφέρουν στην ενίσχυση κάθε δραστηριότητας, 
είτε πρόκειται για παραγωγική διαδικασία, είτε για εμπορική δραστηριότητα. Ο νέος 
όμιλος δημιούργησε επίσης και έναν κοινό οργανισμό προμηθειών με την ονομασία 
RNPO (Renault Nissan Purchasing Organization), από όπου καλύπτεται το 100% των 
προμηθειών και των δύο εταιρειών. 



    ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
    Τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσωπεύουν μια 

ξεκάθαρη λύση όταν πρόκειται για την διάδοση της 
αυτοκίνησης μηδενικών ρύπων (Zero-Emission)*, 
σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες, ώστε να 
επιτευχθεί πραγματική πρόοδος στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Ο όμιλος Renault-
Nissan στοχεύει να γίνει ο Νο1 κατασκευαστής 
οχημάτων Zero-Emission μαζικής παραγωγής.  
 



 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
   Η Renault πιστή στη διαρκή προσπάθεια μείωσης 

των οικολογικών επιπτώσεων όλων των 
αυτοκινήτων Renault καθ΄όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους (παραγωγή, κυκλοφορία και 
απόσυρση από την κυκλοφορία) προτείνει 
κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων με χαμηλή 
κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρύπων. 



 Εγγύηση 
      Όλα τα μοντέλα της γκάμας Renault, χαρακτηρίζονται από 

ξεχωριστή ποιότητα κατασκευής που αποτελεί εγγύηση για ασφάλεια 
και αξιοπιστία. 

       Με τα προγράμματα εργοστασιακής εγγύησης (ανάλογα με το 
μοντέλο): 
• 2 ετών με απεριόριστο αριθμό χιλιομέτρων 
• 3 ετών ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο)  
μπορείτε να αισθάνεστε διπλά εξασφαλισμένοι αφού ό,τι και να σας 
συμβεί η Renault καλύπτει πλήρως το κόστος τόσο των 
ανταλλακτικών όσο και της εργασίας.  

 Οδική βοήθεια 
       Η Renault σας προσφέρει τριετή οδική και ταξιδιωτική 

εξυπηρέτηση Renault Αssistance. Για οποιοδήποτε πρόβλημα σας 
προκύψει, οι υπηρεσίες της Renault Αssistance είναι στη διάθεσή σας. 
Με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας των συνεργατών 
της η Renault Αssistance αναλαμβάνει γρήγορα και υπεύθυνα την 
αποκατάσταση της λειτουργίας του αυτοκινήτου σας.  

 Γνήσια ανταλλακτικά Renault 
       Tα γνήσια ανταλλακτικά Renault είναι διαθέσιμα μέσω ενός πλήρως 

ανεπτυγμένου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης και 
διανομής, 
 





 Το 1885 ο Johnson προώθησε μια βιομηχανία που 
επικεντρώνεται στην ενεργειακή απόδοση. 

 Η Johnson Controls είναι παγκόσμιος ηγέτης στην 
διαφοροποιημένη τεχνολογία και τη βιομηχανία και 
εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 150 χώρες.  

 Δημιουργούν ποιοτικά προϊόντα, υπηρεσίες και 
λύσεις που ενσωματώνουν χαρακτηριστικά αειφορίας  
για τη βελτιστοποίηση της ενέργειας και της 
λειτουργικής αποδοτικότητας των κτιρίων αλλά και 
για εξοπλισμό των αυτοκινήτων.  
 
 



 Μέσα από την ανάπτυξη στρατηγικών και με την 
αύξηση του μεριδίου αγοράς, δεσμεύονται να 
παρέχουν αξία στους μετόχους και καθιστούν τους 
πελάτες τους επιτυχημένους. 

 Αξίες της είναι η ακεραιότητα, η ικανοποίηση των 
πελατών , η καινοτομία, η συνεργασία των 
υπαλλήλων και η βιωσιμότητα. 

 Έχει πάρει 5 βραβεία για την ηγεσία, 1 για την 
πολυμορφία, 2 για την ανάπτυξη και 5 για την 
βιωσιμότητα. 



 Η επιτυχία της Johnson Controls έχει ενεργοποιηθεί από τη 
δέσμευση, την προσήλωση στην ανάπτυξη και την αφοσίωση 
των 137.000 εργαζομένων μας σε όλο τον κόσμο οι οποίοι 
μπορούν να εκφράσουν τις ιδέες τους.  

 Είναι πελατοκεντρική εταιρεία και συνεχώς ψάχνει για 
καινοτομίες και να ενισχύσει τα προϊόντα της. 

 Πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθάει τους 
εργαζομένους να αναπτύσσονται, να ενισχύει τη δέσμευσή 
τους ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τις 
ικανότητες ηγεσίας. Αυτό γίνεται επειδή είναι σε ένα 
περιβάλλον που εκφράζει την ικανοποίησή της πολυμορφίας 
της σκέψης και της εμπειρίας.  

 



 Climate Seat Systems 
    Το κάθισμα EcoClimate, διαθέτει ένα συνδυασμό της 

άνεσης και του ελέγχου της υγρασίας. Σε σύγκριση με τα 
συμβατικά καθίσματα,το EcoClimate παρέχει έως και 
80% υψηλότερη απορρόφηση θερμότητας και 300% 
υψηλότερη απορρόφηση της υγρασίας. 

 Παροχή των συστημάτων μπαταριών που απαιτείται για 
να τροφοδοτηθούν τα υβριδικά οχήματα του σήμερα και 
ταυτόχρονα δημιουργεί τεχνολογία αποθήκευσης 
ενέργειας για τα ηλεκτρικά οχήματα του αύριο. VARTA 
είναι το ισχυρότερο εμπορικό σήμα των μπαταριών 
αυτοκινήτων στην Ευρώπη και είναι επίσης διαθέσιμη σε 
Ασία και Νότιο Αμερική.  
 

 
 



 Το σύστημα Metasys συντονίζει όλα τα συστήματα του 
κτιρίου  - ελέγχει την άνεση, το φωτισμό, την πυρασφάλεια, 
την ασφάλεια και τον εξοπλισμό και λειτουργούν αρμονικά 
μαζί. Με το πρωτοποριακό, με την υποδομή του IT-based, το 
λογισμικό και τις ασύρματες τεχνολογίες, το Metasys είναι 
ένα σύστημα διαχείρισης του κτιρίου, που συντονίζει και 
οργανώνει όλες τις πληροφορίες. 
 



 Η ομάδα  Automotive Experience στην Johnson Controls 
έχει ξεκινήσει  την ανοιχτή καινοτομία όπου θα μπορούν  
εφευρέτες πιο εύκολα να μοιραστούν τις τεχνολογικές 
ιδέες. Πιστεύουν ότι με τη συνεργασία με τους εξωτερικούς 
παρόχους τεχνολογίας, μπορούν να επιταχύνουν την 
ανάπτυξη του προϊόντος και της καινοτομίας.  

 Το 2009, αυξήσανε τον αριθμό των διαφορετικών 
προμηθευτών από 300 έως πάνω από 420, που 
αντιπροσωπεύουν πάνω από 50 προϊόντα και κατηγορίες 
υπηρεσιών. 
 
 



 Το 2002, η επιχείρηση για να επεκτείνει τις ικανότητές 
της στα ηλεκτρονικά είδη των όχημάτων εξαγόρασε την 
αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών της Γαλλίας 
με βάση το Sagem SA. 

 Το 2003, η Εταιρεία αγόρασε την Borg Instruments AG, 
μια επιχείρηση παραγωγής αυτοκινήτων ηλεκτρονικών 
ειδών με έδρα στη Γερμανία. 

 Το 2005 εξαγόρασε την Delphi Corporation με είδη 
μπαταριών. 
 
 



 Επίσης το 2005, η εταιρεία επέκτεινε σημαντικά την 
αποδοτικότητα των κτιρίων με την απόκτηση της York 
International Corporation (York), έναν παγκόσμιο 
προμηθευτή συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και air-
κλιματισμού (HVAC), μηχανολογικού εξοπλισμού και 
υπηρεσιών. 
 
 
 



 Η επιχείρηση έχει θυγατρικές στην Ασία, 
   Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική και 

μια μερικώς ελεγχόμενη θυγατρική σε εργοστάσιο 
στην Ινδία. 
 



 Οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις από 
τους πελάτες δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερες. Η ικανότητά τους να 
βοηθούν τους πελάτες να ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις και να 
είναι πιο βιώσιμη η επιχείρηση. 

 Από το σχεδιασμό έως την παραγωγή και έως την παράδοση, τα εν 
λόγω προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις που ενσωματώνουν 
χαρακτηριστικά αειφορίας βοηθούν τους πελάτες τους να είναι 
energy-efficient. 

 H Johnson Controls προωθεί τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές πρακτικές που ωφελούν τους πελάτες, τους 
υπαλλήλους, τους μετόχους και τις 
τοπικές κοινότητες. Το report του 2010 «Επιχειρήση και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη» τονίζει τις επιδόσεις και τα επιτεύγματά τους σε αυτούς 
τους τρεις στρατηγικούς τομείς. 



 Η Renault έκανε το μεγάλο επιχειρηματικό της 
άλμα όταν έφτιαξε το αυτοκίνητο «για όλους» ενώ 
η Johnson Controls ξεκίνησε και εδραιώθηκε με 
προϊόντα που δεν μπορεί να αγοράσει ο καθένας. 



 Η Renault είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα ως 
εταιρεία και αυτό γιατί προσπαθούσε να ανοιχθεί σε 
πολλούς τομείς ενώ αρχή της Johnson Controls 
είναι  η σταθερότητα και η βιωσιμότητα της. 



 H Renault αν και απέκτησε την φήμη της με το 
αυτοκίνητο «για όλους» έχει επεκταθεί σε πολλά 
κοινωνικά στρώματα, ενώ η Johnson Controls 
απευθύνεται  σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες 
σε όλη την διάρκεια της ύπαρξης της. 



 Η Renault παράγει αυτοκίνητα τα οποία είναι 
ετοιμοπαράδοτα ενώ η Johnson Controls αν και τα 
δικά της προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα 
χρησιμοποιεί διαφορετικές πατέντες για τον κάθε 
πελάτη της. 



 Η Johnson Controls αποτελεί μια πελατοκεντρική 
επιχείρηση και έτσι στηρίζεται πάνω στην 
ευχαρίστηση του πελάτη για την ανάπτυξη της, ενώ 
η Renault δίνει περισσότερη βάση στη φήμη της 
και την διαφήμιση (είδοσος στην Formula 1). 



 Η Renault όταν αντιμετώπισε δυσκολίες έκανε 
δραστική μείωση κόστους σε ενδοεταιρικές 
διαδικασιές, αντιθέτως η Johnson Controls 
εξαγόραζε οποιοδήποτε εξωεταιρικό παροχέα ωστέ 
να μειώσει το κόστος. 
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