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Η Dronamics ανακοίνωσε συνεργασία με την Golden Cargo σε Ελλάδα και Κύπρο  
 

ΛΟΝΔΙΝΟ - 2 Δεκεμβρίου 2022 – Η Dronamics, η πρώτη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο με άδεια λειτουργίας στην 

Ευρώπη για μεταφορά φορτίου με drone, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Golden Cargo ανέλαβε ως General Sales and Service 

Agent (GSSA) της σε Ελλάδα και Κύπρο 

 

Η συνεργασία στοχεύει να εδραιώσει την παρουσία της Dronamics στις δύο αγορές, όπου οι επιχειρήσεις και οι κοινότητες 

θα επωφεληθούν από την αυθημερόν παράδοση χάρη στο αναπτυσσόμενο δίκτυο droneport της. 

 

«Η Golden Cargo διαθέτει εμπειρία δεκαετιών στον τομέα της ναυτιλίας και των logistics, καθιστώντας την έναν ιδανικό 

GSSA συνεργάτη για εμάς. Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε και να αξιοποιήσουμε μαζί πλήρως τις δυνατότητες της 

Ελληνικής και της Κυπριακής αγοράς», δήλωσε ο Svilen Rangelov, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Dronamics. 

 

«Η Dronamics προσφέρει κάτι που είναι κρίσιμο για τις time-sensitive αποστολές και δεν είναι ευρέως διαθέσιμο στην 

Ελλάδα και την Κύπρο αυτή τη στιγμή: την αυθημερόν παράδοση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την 

Dronamics για να προετοιμαστεί η διεύρυνση και να κάνουμε τη μοναδική αυτή υπηρεσία διαθέσιμη σε περισσότερους 

πελάτες», δήλωσε ο Κωστής Αχλαδίτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Golden Cargo. 

 

Σχετικά με την Dronamics: Η Dronamics είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία drone μεταφοράς φορτίου στον κόσμο. Ως 

κορυφαίος κατασκευαστής και χειριστής μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας, που έχουν 

κατασκευαστεί ειδικά για φορτία, η ναυαρχίδα της, Black Swan, είναι σε θέση να μεταφέρει 350 κιλά (770 λίβρες) σε 

απόσταση έως και 2.500 χλμ. (1.550 μίλια) έως και 80% πιο γρήγορα, 50% φθηνότερα και με έως και 60% χαμηλότερες 

εκπομπές από τους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών μεταφορών. Αυτό 

επιτρέπει την αυθημερόν αποστολή σε πολύ μεγάλες αποστάσεις για μια ποικιλία επιχειρήσεων: από φαρμακευτικά 

προϊόντα έως τρόφιμα, από το ηλεκτρονικό εμπόριο έως τα ανταλλακτικά. Η ταχέως αναπτυσσόμενη ομάδα της εταιρείας 

περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο έμπειρους ειδικούς στον τομέα της αεροδιαστημικής και των logistics. Η Dronamics 

είναι η πρώτη αδειοδοτημένη αεροπορική εταιρεία drone μεταφοράς φορτίου στην Ευρώπη και ο πρώτος στρατηγικός 

συνεργάτης της IATA για drones παγκοσμίως. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο press@dronamics.com ή επισκεφθείτε  τη διεύθυνση 

https://www.dronamics.com/media.  
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