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Μαδρίτη, 26.09.2018  

 

Η Netflix δημιουργεί ένα δίκτυο θυγατρικών εν όψει της  επέκτασής της στην 

Ισπανία 

 

Η αμερικανική εμπορική εταιρεία ψυχαγωγίας Netflix δρομολόγησε τη δημιουργία της 

επιχειρηματικής διάρθρωσής της, εν όψει της διαδικασίας επέκτασής της στην Ισπανία, μίας 

αγοράς στην οποία έχει δώσει μεγάλη σημασία, δεδομένης της αυξανόμενης παγκόσμιας 

σημαντικότητας του κλάδου. Προς το παρόν, η αμερικανική εταιρεία δημιούργησε δύο 

θυγατρικές που θα έχουν την έδρα τους στη Μαδρίτη, με σκοπό να διευκολύνουν τη 

διαχείριση των διαφόρων δραστηριοτήτων τους. 

 

Η πρώτη θυγατρική είναι η «Los Gatos Entretenimiento España SL», η οποία ξεκίνησε να 

λειτουργεί τον περασμένο Αύγουστο. Ο κοινωνικός σκοπός της νέας εταιρείας είναι η 

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών με την ανάπτυξη και παραγωγή ταινιών, νέων 

σειρών και άλλων προϊόντων ψηφιακής ψυχαγωγίας. Ακόμη, θα είναι αφιερωμένη στη 

μίσθωση των στούντιο και άλλων εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την 

οπτικοακουστική παραγωγή. Η εταιρεία έχει ως μοναδικό συνεργάτη τη Netflix Worldwide 

Productions LLC, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ. Ο μόνος διαχειριστής είναι ο κ. Reginal 

Thompson, γενικός γραμματέας της εταιρείας. Επίσης, η Netflix ίδρυσε τη θυγατρική «Los 

Gatos Servicios de Transmisión España SL», η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί και αυτή από τα 

τέλη Αυγούστου. Εταιρικός σκοπός της είναι η υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών με το 

μάρκετινγκ, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τις δημόσιες σχέσεις, καθώς και την παροχή 

άλλων συμπληρωματικών υπηρεσιών. 

Στα τέλη Ιουλίου τ.έ., ο αμερικανός κολοσσός ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου κέντρου 

παραγωγής του στην Ευρώπη, το οποίο θα βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το πρώτο κέντρο παραγωγής θα βρίσκεται στην 

περιοχή Tres Cantos, βόρεια της Μαδρίτης και θα περιλαμβάνει μια έκταση 22.000 τ.μ. Αυτό 

το κέντρο θα διαχειρίζεται ο όμιλος Secuoya, ο οποίος θα είναι ο παραγωγός υπηρεσιών και 

συνεργάτης Netflix, αποκλειστικά για τα έργα που πραγματοποιούνται στην εν λόγω περιοχή. 

Η Netflix υπερασπίστηκε το επενδυτικό της άνοιγμα στην Ισπανία με τη δημιουργία του 

κέντρου παραγωγής ενώ δήλωσε ότι η «Ciudad de la Tele» που είναι το όνομα που δόθηκε 

στο κέντρο, θα απασχολήσει περισσότερους από 13.000 εργαζόμενους, σε συνολικά 20 

πρωτότυπες παραγωγές για το τρέχον έτος. Η αμερικανική εταιρεία επέμεινε ότι η ίδρυση του 

πρώτου κέντρου στη Μαδρίτη θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και θα επιδείξει τη δέσμευσή 

της για την παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου σε όλη την Ευρώπη. 
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Στο πλαίσιο των σχέσεών της με την Ισπανία, η Netflix καθιέρωσε στρατηγική συμμαχία με 

την ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica. Σύμφωνα με αυτή, η Telefónica θα 

ενσωματώσει το περιεχόμενο της αμερικανικής εταιρείας στις πλατφόρμες της στην Ευρώπη 

και τη Λατινική Αμερική. Η Netflix έκανε τα πρώτα βήματα στην Ισπανία το 2015 μέσω μιας 

ευρείας συμφωνίας με τη Vodafone, ενώ παρόμοια συμμαχία πραγματοποιήθηκε και με την 

Orange.  

 


