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Regate Effective – SFA επιλέγει η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.
Η εταιρεία ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1966. Σήμερα, με ημερήσια δυναμικότητα που
πλησιάζει τους 500 τόνους και αποθηκευτική δυνατότητα μεγαλύτερη των 80.000 τόνων,
έχει καθιερωθεί ως μία από τις πλέον σύγχρονες βιομηχανίες ζωοτροφών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια, η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. ανέπτυξε ένα εκτεταμένο δίκτυο
πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της με
εξειδικευμένους γεωτεχνικούς που παρέχουν τεχνική υποστήριξη.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής και έχοντας σαν στόχο την ακόμα υψηλότερου
επιπέδου εξυπηρέτηση των χιλιάδων πελατών της στην Ελλάδα η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.
αποφάσισε να επενδύσει στην εγκατάσταση του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων
Regate Effective Mobile CRM για χρήση από την Εμπορική της Διεύθυνση,
προσφέροντάς πέραν των παραδοσιακών δυνατοτήτων φορητής παραγγελιοληψίας και
mobile payments, σύγχρονες υπηρεσίες με αυτοματισμούς και άλλες δυνατότητες που
εξασφαλίζουν καθημερινά αυξημένη παραγωγικότητα (sales force effectiveness) και την
ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών της ομάδας πωλήσεών της. Η υλοποίηση
πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Thinx στη Θεσσαλονίκη, πιστοποιημένο συνεργάτη
της Regate.
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.

