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INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (Σύµβολο X.A.: ΛΥΚ) 

Chief Commercial Officer του Οµίλου Lykos ο Κωνσταντίνος Λάγιος 

 

Καθήκοντα Chief Commercial Officer (CCO) του Οµίλου LYKOS , αναλαµβάνει ο 

Κωνσταντίνος Λάγιος, ο οποίος µέχρι σήµερα εκτελούσε καθήκοντα CEO της 

INFORM, της µιας εκ των δύο επιχειρηµατικών µονάδων του Οµίλου. Ο Κωνσταντίνος 

Λάγιος αναφέρεται στον Group CEO, Παναγιώτη Σπυρόπουλο και έχει ως κύρια 

αρµοδιότητά του την διεύθυνση όλων των εµπορικών δραστηριοτήτων του Οµίλου µε 

ετήσιες πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 120 εκ ευρώ σε 40 χώρες.  

 

Ο ρόλος του Group CCO είναι να εξασφαλίσει την επίτευξη των εµπορικών στόχων, σε 

επίπεδο πωλήσεων και µικτών κερδών και για τις δύο επιχειρηµατικές µονάδες του 

Οµίλου, την AUSTRIACARD και την INFORM. Σε συνεργασία πάντα µε τους 

Γενικούς και Εµπορικούς ∆ιευθυντές κάθε εταιρείας, ο στόχος του Group CCO είναι να 

αναπτύξει και να υλοποιήσει την εµπορική στρατηγική για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων του Οµίλου. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του Group CCO 

περιλαµβάνεται επιπλέον το Marketing και η Επικοινωνία σε επίπεδο Οµίλου.  Όπως 

δήλωσε ο Group CEO Παναγιώτης Σπυρόπουλος, «µέσα από την νέα θέση του Group 

CCO σκοπός µας είναι να αξιοποιήσουµε τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε κάθε αγορά 

που δραστηριοποιείται ο Όµιλος παράλληλα για την AUSTRIACARD και την 

INFORM και να διαµορφώσουµε µια ενιαία εικόνα προς τα έξω για τις δύο 

επιχειρηµατικές µονάδες. Πιστεύουµε απόλυτα ότι ο Κωνσταντίνος από την νέα του 

θέση θα συµβάλλει στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής κουλτούρας και της 

εξωστρέφειας των εταιρειών µας µε στόχο την παροχή εξαιρετικής ποιότητας 

υπηρεσιών στους πελάτες µας και την ανάπτυξη των εργασιών µας σε όλες τις αγορές.  

Του ευχόµαστε καλή επιτυχία». 

 

 



 

Σχετικά µε την Inform Λύκος (www.lykos.gr)  

H Inform Λύκος ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1994 

και σήµερα είναι ένας διεθνής Όµιλος µε ηγετική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη στο χώρο του Information Management & Digital Security. ∆ραστηριοποιείται διεθνώς 

στην ανάπτυξη, κατασκευή και προσωποποίηση Έξυπνων Καρτών για Τράπεζες, 

Τηλεπικοινωνίες, ∆ηµόσιους Οργανισµούς και Αλυσίδες Λιανικού Εµπορίου κατέχοντας 

διεθνείς πιστοποιήσεις από Visa, MasterCard & Diners. Πρωταγωνιστεί στον χώρο της 

διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας, της παραγωγής προπληρωµένων 

καρτών και του Business Process Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και 

εµφακέλωσης λογαριασµών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασµών και διαχείρισης 

εκτυπώσεων για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, ∆ηµόσιο Τοµέα και Βιοµηχανικές/Εµπορικές 

εταιρείες. Ο Όµιλος απασχολεί σήµερα περίπου 1000 εργαζοµένους. 

 

 


