
 REGATE Α.Ε. 
 Enterprise Mobility Solutions 

 Κρεσταίνης 43, Νέα Φιλαδέλφεια, 143 42, Αθήνα 
 Τηλέφωνο: 217-700 5040, Help Line: 801–11–11880 

 info@regate.gr, www.regate.gr, www.bizegate.gr 

 

 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011 
 

Η Regate A.E. μέλος του Όμιλου Θεοδώρου  
 

Aναγνωρίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τις προοπτικές ανάπτυξης της REGATE A.E. ο Όμιλος 

Επιχειρήσεων Θεοδώρου αποφάσισε να εισέλθει δυναμικά στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Με τον 

τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της REGATE, που εξειδικεύεται, από το 

2004 στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων φορητής τεχνολογίας (Enterprise 

Mobility). 

 

Οι ελληνικές εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη μοναδική ικανότητα της REGATE, 

να αναπτύσσει καινοτομικές λύσεις αυτοματοποίησης ομάδων πωλήσεων (Sales Force Automation), 

τιμολόγησης επί αυτοκινήτου (ex-Van), διαχείρισης τεχνικής υποστήριξης (Field Service) και διαχείρισης 

ιατρικών επισκεπτών (Medical CRM-Reps). Η τεχνολογική υπεροχή των λύσεων, η τεχνική υποστήριξη 

υψηλού επιπέδου και η διάθεση του λογισμικού, ως υπηρεσίας βάσει του μοντέλου Cloud Computing 

καθιστούν τη REGATE πρωτοπόρο στον κλάδο της.  

 

Με την συμμετοχή του Ομίλου Θεοδώρου στη μετοχική της σύνθεση η REGATE αποκτά τη δυνατότητα να 

προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού και φορητού εξοπλισμού (SYMBOL 

MOTOROLA, DATAMAX O’NEIL, ZEBRA, κ.ά.), με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. 

 

 

------------------------------------- 
 

Σχετικά με τη REGATE: Η REGATE A.E. ιδρύθηκε το 2004, ως εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. 

Εξειδικεύεται στον τομέα των φορητών λύσεων τεχνολογίας, για επιχειρήσεις (Enterprise Mobility Solutions) και έχει, ήδη καθιερωθεί, ως ηγέτιδα 

εταιρεία πληροφορικής στον τομέα της υποστηρίζοντας, κάθε διαθέσιμη mobile πλατφόρμα. 

Το όραμα της REGATE είναι  να αποτελέσει τον απόλυτο συνεργάτη, κάθε εταιρείας, που επιδιώκει, να εκμεταλλευτεί τα οφέλη, που προκύπτουν, 

από την υιοθέτηση της έννοιας του mobility και την ενσωμάτωσή της στο σύγχρονο επιχειρείν, με στόχο τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης 

αξίας.  

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην υλοποίηση καινοτόμων ολοκληρωμένων λύσεων, προσεκτικά σχεδιασμένων, ώστε να 

αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας, κάθε επιχείρησης και αρκετά ευέλικτων, ώστε να μπορούν άμεσα, να 

προσαρμοστούν, για να καλύψουν νέες λειτουργικές και πληροφορικές απαιτήσεις στοιχεία, που θα οδηγήσουν στην αύξηση της κερδοφορίας και 

στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών τους. 


