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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
Regate Effective – SFA επιλέγει η BEST FOODS σε Βουλγαρία και Ρουμανία
Η Best Foods άρχισε να λειτουργεί το 1994, έχοντας υψηλή γνώση στα προϊόντα των
snacks, chips, cake bars, swiss rolls, φιστικιών και φιστικόπαστας. Έφτασε σε πλήρη
παραγωγή το 1997 και έκτοτε ανήλθε στον μεγαλύτερο προμηθευτή των snacks στη
Ρουμανία και Βουλγαρία. Επίσης εδραιώθηκε στον διεθνή ορίζοντα, εξάγοντας το 50% της
παραγωγής της σε άλλες χώρες.
Συνεχίζοντας την αναζήτηση για την μέγιστη ποιότητα και αποτελεσματικότητα, η εταιρεία
επένδυσε στην εγκατάσταση του συστήματος Regate Effective Mobile SFA, για να καλύψει
τις ανάγκες των χρηστών της (πωλητές, merchandisers, επιθεωρητές πωλήσεων). Οι
χρήστες χρησιμοποιούν σύγχρονη ταμπλέτα για την αποστολή δεδομένων από το πεδίο.
Τα οφέλη που έχει αποκτήσει η εταιρία από τη χρήση του σύγχρονου αυτού συστήματος
αυτοματοποίησης πωλήσεων είναι πολλαπλά. Η παραγωγικότητα των πωλητών έχει
αυξηθεί σημαντικά, τόσο επειδή έχουν στα χέρια τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για
να διαχειριστούν αποτελεσματικά το πελατολόγιό τους χωρίς να απασχολούν επιπλέον
πόρους της εταιρείας (π.χ. γραμματεία πωλήσεων). Ταυτόχρονα η επιθεώρηση και η
ανταπόκριση στο πεδίο έχει βελτιωθεί, αναλύοντας όλες τις διαθέσιμες παραμέτρους της
αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
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.

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.

