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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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Εορταστική εκδήλωση της Regate για τα 15 χρόνια λειτουργίας   

Σε μια απολαυστική εκδήλωση, η Regate γιόρτασε τα 15 χρόνια λειτουργίας της στην Ελληνική αγορά. Με 
παραπάνω από 200 καλεσμένους και με υποστήριξη από σημαντικούς οργανισμούς της ελληνικής 
αγοράς (Eurobank, Samsung, Impact, Upsolar, Geniusnet, κ.ά.) η βραδιά κύλησε διασκεδαστικά, με 
βραβεύσεις, stand up comedy και ομιλίες εξεχόντων στελεχών της αγοράς. 

Συνολικά βραβεύτηκαν 11 στελέχη εμπορικών τμημάτων, IT Managers, συνεργάτες και επενδυτές, που με 
την επιμονή και τη συνεισφορά τους, έφεραν σήμερα την Regate στη θέση να συγκαταλέγεται στις 
σημαντικότερες ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας, και να είναι η μόνη με 15ετή εμπειρία και 
εξειδίκευση σε Mobile CRM και Sales Force Automation λύσεις. 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Regate, μεταξύ άλλων τόνισε ότι η εταιρεία έχει 
«ασυγκράτητες δυνάμεις και ενέργεια» και κάλεσε όλους τους παρευρισκόμενους «να δαμάσουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά για να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε άριστο λογισμικό μαζί». Η βραδιά έκλεισε με κλήρωση 
δώρων, παιχνίδι περιπέτειας στην Samsung 4D καρέκλα και networking μεταξύ συνεργατών και 
επιχειρήσεων. 

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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