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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
Συνεργασία Regate με WordPress και WooCommerce
Η Regate, έχοντας υποστηρίξει ενεργά το υφιστάμενο πελατολόγιό της ώστε να αντιμετωπίσει τα νέα
δεδομένα της πανδημίας του Covid-19 και γνωρίζοντας την άμεση ανάγκη αντιμετώπισης κάθε μέτρου
lock down που μπορεί να εφαρμοστεί, αποφάσισε να επενδύσει στη συνεργασία με το WordPress και το
WooCommerce, για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ανάγκη των επιχειρήσεων ώστε να
υλοποιήσουν άμεσα και γρήγορα νέα B2B e-shops. Η συνολική πρόταση της Regate αποτυπώνεται στον
ιστότοπο https://myb2b.gr
Η Regate έχει αποδείξει τα τελευταία 16 χρόνια ότι μπορεί να καλύψει από τις πολύ απλές μέχρι τις
ιδιαίτερα σύνθετες ανάγκες του τμήματος πωλήσεων, όπως την δημιουργία B2B e-shop. Με την
υλοποίηση του Regate Effective Plug-in για το WordPress, η Regate κατάφερε να συνδυάσει ένα
αποδεδειγμένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα πωλήσεων με τη γνωστότερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού
εμπορίου παγκοσμίως (WooCommerce), επιτυγχάνοντας την καλύτερη διαχείριση των παραγγελιών και
την αναβάθμιση του καναλιού πωλήσεων της κάθε επιχείρησης, μέσα από μία μοναδική εξατομικευμένη
διαδικασία παραγγελίας.
Ο επικεφαλής της Regate κ. Γιώργος Μαρκατάτος τόνισε ότι «όταν είσαι ο βασικός τεχνολογικός
συνεργάτης του τμήματος πωλήσεων, πρέπει να βάζεις το συμφέρον του πελάτη σου μπροστά, να βλέπεις
πού υστερεί το προϊόν σου και να φροντίζεις να το βελτιώνεις. Εμείς βελτιώσαμε το online και mobile B2B
μας, με τη δημιουργία γέφυρας με την καλύτερη πλατφόρμα παγκοσμίως και έτσι παρέχουμε συνδυαστικά
χαμηλό κόστος κτήσης και την απαράμιλλη ευελιξία του WordPress».
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.

