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Vodafone Ελλάδας 

H Vodafone καταλύτης στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών

Η Vodafone Ελλάδας είναι μέλος του Ομίλου Vodafone, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους τηλεπικοι-
νωνιών στον κόσμο, και λειτουργεί ως καταλύτης στην αγορά. Επενδύει στις πιο σύγχρονες και ανθεκτικές 
στο μέλλον ψηφιακές υποδομές, στηρίζει με αξιοπιστία τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων και συμβάλλει 
ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη χώρα. Από το 1992 οδηγεί την αγορά μπροστά και συ-
νεχίζει να συνεισφέρει σε καινοτομία, ενώ σήμερα ολοκληρώνει ένα στρατηγικό πλάνο για επενδύσεις ύψους 
500 εκατ. ευρώ έως το 2020. 

Νωρίτερα, από το 2008 έως το 2015, η Vodafone επένδυσε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. 
Και από το 2021 ξεκινά την υλοποίηση ενός νέου επενδυτικού πλάνου ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη δημι-
ουργία των πιο σύγχρονων ψηφιακών υποδομών στην Ελλάδα, με επίκεντρο τα δίκτυα οπτικών ινών, το 5G, 
το περιεχόμενο και τις τεχνολογικές υπηρεσίες νέας γενιάς για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με στόχο να 
βοηθήσει τη χώρα να κάνει ένα άλμα προς το ψηφιακό αύριο. 

Οδηγούμε την Ελλάδα στην κοινωνία των Gigabit 

Η Vodafone Ελλάδας διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά δίκτυα οπτικών στην Ελλάδα, εξυπηρετεί 
περισσότερες από 900.000 ευρυζωνικές συνδέσεις, καθώς και μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων με παροχή 
γραμμών υψηλής χωρητικότητας. Και επενδύει στο δίκτυο και τις υποδομές της, προσφέροντας καινοτόμες 
υπηρεσίες και όπως το VoLTE και το VoWi-Fi και θέτει τα θεμέλια για τα δίκτυα του αύριο.

Προσφέρουμε συνολικές υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας

Η Vodafone παρέχει συνολικές υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που στηρίζουν αξιόπιστα τις καθημε-
ρινές ανάγκες των πελατών της με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σταθερής, κινητής, Internet και τηλε-
όρασης, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις για επιχειρήσεις. Προσφέρει μια μοναδική εμπειρία σταθερής και 
Internet για κάθε σπίτι που συνοδεύεται από πρωτοποριακές υπηρεσίες για τα ελληνικά δεδομένα. Η IPTV 
πλατφόρμα Vodafone TV διαθέτει τον μεγαλύτερο On Demand κατάλογο στην Ελλάδα, ενώ με την εμπορική 
συμφωνία για τη διανομή των καναλιών Novasports, η Vodafone δίνει στους συνδρομητές της τη δυνατότητα 
να απολαύσουν κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο από την Ευρώπη και τον κόσμο. Στην κινητή τηλεφωνία, η 
Vodafone προσφέρει διαρκώς νέες δυνατότητες και καινοτόμα  προϊόντα καρτοκινητής και συμβολαίου που 
συνδυάζουν ομιλία και data και απελευθερώνουν την επικοινωνία των συνδρομητών ανάλογα με τις δικές 
τους ανάγκες.  Η Vodafone στέκεται επίσης δίπλα στις επιχειρήσεις και τον επαγγελματία ως αξιόπιστος συ-
νεργάτης, με ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν την πληροφορική με τις τηλεπικοινωνίες, ενισχύοντας 
την αποδοτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ευελιξία τους. 
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Ξεχωρίζουμε για την Καλύτερη Εμπειρία Εξυπηρέτησης

Η Vodafone αναγνωρίζεται ως έμπειρος συνεργάτης που στηρίζει κάθε σύγχρονη ανάγκη για επικοινωνία με 
ποιοτικές λύσεις και μια εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης. Διαθέτοντας αξιόπιστα και καινοτόμα προϊόντα 
τεχνολογίας και υπηρεσίες, προσωπική και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση, η Vodafone εξασφαλίζει για τους 
πελάτες της σημαντικά οφέλη - κλήσεις υψηλής ποιότητας, ξέγνοιαστη πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων 
και σε ψυχαγωγία, άριστη υποστήριξη και μοναδικά προνόμια. Τα καταστήματα Vodafone αποτελούν έναν 
μοναδικό προορισμό για όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, 
όπως 4G Smarphοnes, Tablets, Αξεσουάρ, λύσεις «smart home», καθώς και να ενημερωθούν για νέες 
λύσεις επικοινωνίας, πληροφορικής και ψυχαγωγίας. Η  Ομάδα Ready της Vodafone παρέχει μία απίστευτη 
εμπειρία εξυπηρέτησης, βοηθώντας τους πελάτες να εξοικειωθούν με την χρήση του mobile internet, την 
IPTV και άλλες καινοτομίες αλλά και να επιλύσουν οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί με τη συσκευή τους.

 

Αναπτύσσουμε δίκτυα για ένα καλύτερο μέλλον

Η Vodafone πιστεύει ότι με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες της μπορεί να συμβάλλει σε ένα καλύτερο μέλλον, 
ενδυναμώνοντας πολίτες και επιχειρήσεις με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Μέσα από την δρα-
στηριότητά της, η Vodafone φιλοδοξεί να χτίσει μία ψηφιακή κοινωνία που θα επιταχύνει την οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο, θα είναι ανοιχτή σε όλους και δεν θα επιβαρύνει τον πλανήτη. Για αυτόν τον λόγο έχει 
δεσμευθεί να βελτιώσει τις ζωές ενός δισ. ανθρώπων και να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα κατά 
50% έως το 2025, λαμβάνοντας δραστικά μέτρα σε τρεις πυλώνες: Την ψηφιακή κοινωνία, την κοινωνική 
ενσωμάτωση για όλους και την προστασία του πλανήτη.

Με αφετηρία τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η εταιρεία εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα, για την 
προώθηση μιας βιώσιμης κοινωνίας, παράγοντας σημαντική οικονομική και κοινωνική αξία στην Ελλάδα. Πα-
ράλληλα, μέσα από το Ίδρυμα Vodafone αξιοποιεί τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών ώστε να συνεισφέρει 
στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση.
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