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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010 
 

Συμμετοχή της Regate σε Εκδήλωση του Microsoft Incubation Center 

Παρουσίαση του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate On Demand 

σε εκδήλωση του Microsoft Incubation Center  
 

Η Regate ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην εκδήλωση του Microsoft Incubation Center (MIC) με τίτλο “Το 

επόμενο βήμα στο επιχειρηματικό λογισμικό – 100% On the Cloud” που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 18 

Μαρτίου 2010, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental (Λ. Συγγρού 83-93, 117 45, Αθήνα). Η Regate αποτελεί 

τον αποκλειστικό πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματοποίησης πωλήσεων που παρέχονται μέσα από το MIC 

με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας (SaaS), με μηνιαία χρέωση.    

Στην εκδήλωση αυτή, κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί, μεταξύ άλλων, για τα οφέλη που 

μπορεί να αποκτήσει, εφαρμόζοντας τεχνικές φορητής παραγγελιοληψίας και merchandising στην επιχείρησή του. 

Ειδικότερα, θα έχει την ευκαιρία να πληροφορηθεί για τις δυνατότητες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του 

BizeGate On Demand, αλλά και να ακούσει τα πρακτικά οφέλη που δημιουργούνται από την αξιοποίησή του, μέσα 

από την παρουσίαση του Case Study της εταιρείας SCA – Hygiene A.E. (ZEWA). 

Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση του MIC και στην παρουσίαση της Regate καλώντας στο 210-

25.83.170 ή στέλνοντας email στο pr@regate.gr.  

 

 

------------------------------------- 
 

Σχετικά με τη REGATE: Η REGATE A.E. ιδρύθηκε το 2004 ως εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. 

Εξειδικεύεται στον τομέα των φορητών λύσεων τεχνολογίας για επιχειρήσεις (Enterprise Mobility Solutions) και έχει ήδη καθιερωθεί ως ηγέτιδα 

εταιρεία πληροφορικής στον τομέα της, υποστηρίζοντας κάθε διαθέσιμη mobile πλατφόρμα. 

Το όραμα της REGATE είναι το να αποτελέσει τον απόλυτο συνεργάτη κάθε εταιρείας που επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τα οφέλη που προκύπτουν 

από την υιοθέτηση της έννοιας του mobility και την ενσωμάτωσή της στο σύγχρονο επιχειρείν, με στόχο τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης 

αξίας.  

Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην υλοποίηση καινοτόμων ολοκληρωμένων λύσεων, προσεκτικά σχεδιασμένων, ώστε να 

αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας κάθε επιχείρησης και αρκετά ευέλικτων, ώστε να μπορούν άμεσα να 

προσαρμοστούν για να καλύψουν νέες λειτουργικές και πληροφορικές απαιτήσεις, στοιχεία που θα οδηγήσουν στην αύξηση της κερδοφορίας και 

στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών τους. 


