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Σχετικά με τη REGATE: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται από το 2004 στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη ολοκληρωμένων 
λύσεων φορητής τεχνολογίας για επιχειρήσεις (Enterprise Mobility). 
 
Οι λύσεις μας βοηθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εν κινήσει στελεχών τους, να μειώσουν το 
κόστος λειτουργίας τους και να βελτιώσουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους, προσφέροντας ολοκληρωμένη και άμεση 
πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα από οπουδήποτε, μέσω φορητών συσκευών. 
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Regate Effective – Mobile SFA επέλεξε η INTERTRADE HELLAS 

 

H INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία πώλησης και 
επεξεργασίας χάρτου στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1992 και από τότε έχει επιδείξει μία 
εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία στο χώρο της. Η εταιρία διαθέτει 3 εργοστάσια με 11 
γραμμές παραγωγής στις Αχαρνές και τη Μεταμόρφωση. Εμφάνισε κύκλο εργασιών πάνω 
από 67 εκατομμύρια το 2017 και παραγωγικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 30 
εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 12 χρόνια. Αποτελεί την εταιρεία που επανάφερε επιτυχώς 
το brand Softex στην ελληνική αγορά. 

Στο πλαίσιο των επενδυτικών της σχεδίων και έχοντας σαν στόχο την ακόμα υψηλότερου 
επιπέδου εξυπηρέτηση των χιλιάδων πελατών της, η INTERTRADE αποφάσισε να 
επενδύσει στην εγκατάσταση του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων της 
REGATE για χρήση από την Εμπορική της Διεύθυνση, προσφέροντάς πέραν των 
παραδοσιακών δυνατοτήτων φορητής παραγγελιοληψίας και mobile payments, σύγχρονες 
υπηρεσίες με αυτοματισμούς και άλλες δυνατότητες που εξασφαλίζουν καθημερινά 
αυξημένη παραγωγικότητα (sales force effectiveness) και την ολοκληρωμένη κάλυψη των 
αναγκών των πελατών της. Το Regate Effective χρησιμοποιείται τόσο από την ομάδα 
πωλήσεων του brand Servin αλλά και της ομάδας πωλήσεων των προϊόντων Softex.  

Για περισσότερες πληροφορίες όπως demo του συστήματος, τιμολογιακή πολιτική και 
φωτογραφικό υλικό µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γραφείο Τύπου της REGATE στο 
τηλέφωνο 215-55.17.050 ή στο e-mail: pr@regate.gr. Για πληροφορίες µέσω internet για 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Regate επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.regate.gr. 
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