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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 12 Οκτωβρίου 2021
Regate Effective – SFA επιλέγει η KALLAS INCORPORATION Α.Ε
Με επίκεντρο τους συνεργάτες της, η KALLAS INCORPORATION Α.Ε παραμένει πιστή στην παροχή
ασυναγώνιστης ποιότητας υπηρεσιών στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά και οδηγεί τις εξελίξεις
επιλέγοντας την ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποίησης πωλήσεων Regate Effective Sales Force
Automation.
Από το 1967, η εταιρία KALLAS INCORPORATION Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και στη διανομή
πρώτων υλών και τροφίμων στην Βιομηχανία Τροφίμων, όπου κατέχει ηγετική θέση, στον πολύ απαιτητικό
κλάδο της Μαζικής Εστίασης (Food Service / Ho.Re.Ca.) καθώς και σε Αλυσίδες Super Market. Με παρουσία
σε έξι χώρες, έχει εδραιωθεί στη ζώνη των Βαλκανίων και της Κύπρου ως ένας από τους κυριότερους
διανομείς Α’ Υλών και Τροφίμων, ενώ με την εντυπωσιακά αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών και
τον διεθνή χαρακτήρα που την αντιπροσωπεύει, επιτυγχάνει συνεχώς νέες αποτελεσματικές συνεργασίες
εξασφαλίζοντας σε κάθε της πελάτη - συνεργάτη άριστη ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και άμεση
εξυπηρέτηση.
Με ενεργό κωδικολόγιο που ξεπερνά τους 1.000 κωδικούς, ο οργανισμός επιθυμεί με την εγκατάσταση του
Regate Effective, να προσφέρει όλες τις δυνατότητες που εξασφαλίζουν καθημερινά όχι μόνο αυξημένη
παραγωγικότητα στο τμήμα πωλήσεων και ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών, αλλά και
σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.
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.

