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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
Ο Όμιλος FDL επενδύει στο Regate Effective SFA
Ο Όμιλος FDL για τις ανάγκες νέου έργου, προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρεία
Regate και συγκεκριμένα για την mobile λύση SFA. Το SFA είναι ένα σύστημα
αυτοματοποίησης πωλήσεων για εμπορική χρήση. Προσφέρει πέραν των παραδοσιακών
δυνατοτήτων φορητής παραγγελιοληψίας και mobile marketing, σύγχρονες υπηρεσίες με
αυτοματισμούς και άλλες δυνατότητες που εξασφαλίζουν καθημερινά αυξημένη
παραγωγικότητα (sales force effectiveness) και την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών
των πελατών της.
Με από κοινού άμεση και αποτελεσματική συνεργασία, οι δύο εταιρείες κατάφεραν να
φέρουν εις πέρας το έργο αυτό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, επιτυγχάνοντας από
την πρώτη μέρα να είναι διαθέσιμο στις ομάδες πωλήσεων και merchandising με πλήρη
λειτουργικότητα.
Ο Όμιλος FDL παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
προσφέροντας λύσεις logistics, διεθνών μεταφορών και εξειδικευμένων υπηρεσιών IT/IS. Ο
όμιλος εμπλέκεται πλέον δυναμικά και με Sales Logistics, μετά την επιτυχημένη πορεία του
σε κομμάτια Ε-commerce.
O Όμιλος FDL αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο όμιλο logistics στην Ελλάδα και
αυξάνει συνεχώς το μερίδιο αγοράς του, ενώ παράλληλα είναι ο μόνος όμιλος εισηγμένος
στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
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.

