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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 29 Σεπτεμβρίου 2021
Regate Effective – SFA επέλεξε η NOVAPHARM
Η Novapharm είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο των παραφαρμακευτικών προϊόντων με
συνεργάτες και σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Παράγει και εμπορεύεται προϊόντα για τη βελτίωση
της υγείας του ανθρώπου, όπως όργανα μέτρησης, επιδεσμικό υλικό, σκευάσματα βιταμινών που βοηθούν
στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και τη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία,
συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα φροντίδας και περιποίησης της επιδερμίδας.
Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης της εταιρείας, η Novapharm εφάρμοσε την ολοκληρωμένη λύση
αυτοματοποίησης πωλήσεων Regate Effective SFA, με βασικό γνώμονα την ευελιξία της πλατφόρμας, η
οποία τελικά βοήθησε τον οργανισμό από την έναρξη της πανδημίας COVID-19.
Ενδεικτικά, με τη χρήση του Regate Effective η Novapharm πέτυχε 1.344 λιγότερες ανθρωποώρες ανά έτος
και 85% μείωση δαπανών σε χαρτικά, εκτυπωτικά και μεταφορικά. O κ. Λαμπρόπουλος Δημήτρης,
διευθυντής πωλήσεων δήλωσε: “Το Regate Effective, έχει επιφέρει βραχυπρόθεσμα αλλά και
μακροπρόθεσμα οφέλη στην εταιρεία μας. Όλες οι διαδικασίες έγιναν ταχύτερες, μειώθηκαν τα λάθη και οι
παρουσιάσεις έγιναν πιο πρακτικές και επαγγελματικές. Πρόκειται όχι μόνο περί επένδυσης με πολύ
γρήγορο ρυθμό απόσβεσης, αλλά και συνολικότερης αναβάθμισης των υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Η
Regate καταφέρνει να αγκαλιάσει τις ανάγκες του πελάτη και να προσφέρει την αίσθηση της ασφάλειας και
υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα.”
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.

