
 
 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η INFORM ανέλαβε μεγάλο έργο στην Νιγηρία 
 

Η INFORM ανέλαβε και εκπλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την παραγωγή των ψηφοδελτίων ασφαλείας 
των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν στις 23 Φεβρουαρίου 2019, στη Νιγηρία. 
 
Η διαδικασία υλοποίησης έγινε σε 2 στάδια. Τα 2 υπερσύγχρονα εργοστάσια του ομίλου (Ελλάδα & 
Ρουμανία), έλαβαν την πιστοποίηση από τον Κρατικό φορέα οργάνωσης και διεξαγωγής εκλογών της 
Νιγηρίας, ως κατάλληλα για την παραγωγή εντύπων ασφαλείας και τη διαχείριση μεγάλων και κρίσιμων 
κρατικών έργων. Σε συνέχεια αυτής της πιστοποίησης, ξεκίνησαν και όλες οι εργασίες, για την 
αποπεράτωση ενός τόσο απαιτητικού έργου. 
 
Οι υψηλές προδιαγραφές που τέθηκαν, αντικατοπτρίζονται στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα έργο 
ιδιαιτέρων απαιτήσεων στην παραγωγή εντύπων ασφαλείας, κατανομή, προσωποποίηση και αποστολή 
σε 120.000 εκλογικά κέντρα της χώρας, μέσα σε πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονοδιάγραμμα. 
  
Το έργο αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση για την INFORM καθώς έπρεπε να ολοκληρώσει την παραγωγή 
150 εκατομμυρίων ψηφοδελτίων ασφαλείας που μεταφράζονται σε 1.800 τόνους χαρτιού μέσα σε μόλις 
35 ημέρες. Το ύψος του έργου ανήλθε στα 4,6 εκ ευρώ και επιδεικνύει την δυναμική της εταιρείας, να 
ανταπεξέλθει σε διεθνή project, υψηλών απαιτήσεων και όγκου με απόλυτη επιτυχία. 
 
Σχετικά με την INFORM  
 
H INFORM ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και σήμερα έχει 
ηγετική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο του Information Management, με 
παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία. Δραστηριοποιείται διεθνώς και πρωταγωνιστεί 
στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του Business Process 
Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής 
παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, Δημόσιο Τομέα 
και Βιομηχανικές/Εμπορικές εταιρείες και απασχολεί σήμερα περίπου 380 εργαζομένους. 
 
Είναι μέλος του Ομίλου AUSTRIACARD με έδρα την Αυστρία, ο οποίος είναι ένας διεθνής Όμιλος που 
δραστηριοποιείται στον τομέα του Information Management υπό το εμπορικό σήμα INFORM, αλλά και 
στον τομέα του Digital Security, υπό το εμπορικό σήμα AUSTRIACARD διαθέτοντας δύο επιπλέον 
παραγωγικές μονάδες παραγωγής έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων κλπ. σε Αυστρία και Ρουμανία, υψίστης 
ασφαλείας δεδομένων, πιστοποιημένες από διεθνείς οργανισμούς όπως η Visa, η MasterCard, η Diners 
κλπ. καθώς και πέντε κέντρα προσωποποίησης έξυπνων καρτών, σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία 
και Τουρκία, επίσης υψίστης ασφαλείας δεδομένων και πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.austriacardag.com & www.lykos.gr  

http://www.austriacardag.com/
http://www.lykos.gr/

