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CYTA ΕΛΛΑ
ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.
Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο
Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε
50εηή παξνπζία θαη εκπεηξία ζηηο
ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζεκαληηθέο
δηεζλείο δηαθξίζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, πξνζθέξεη ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο
θαη ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ, Cyta Διιάδνο.
H Cyta μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή
ηεο δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Διιάδα ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2008 θαη
έθηνηε γλσξίδεη εληππσζηαθνχο
ξπζκνχο αλάπηπμεο. Κέζσ ηνπ
κεγάινπ ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ζηελ Διιάδα, κήθνπο άλσ ησλ 2.500 ρικ., ηεο
πξσηνπνξηαθήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη θαη ησλ
εζσηεξηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ ηκεκάησλ ππνζηήξημεο, κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί κε άλεζε ζηηο απμεκέλεο θαη κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ νηθηαθψλ Ξειαηψλ
ηεο αιιά θαη θάζε επηρείξεζεο,
αλεμαξηήησο κεγέζνπο.
Ζ πνιχ θαιή πνξεία ηεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηεο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ ηδηαίηεξα πςειφ αξηζκφ Ξειαηψλ, o νπνίνο

μεπεξλά ηνπο 247.000 θαη ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαζεκεξηλά. H
εληππσζηαθή αλάπηπμε ηεο Cyta
ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη, κεηαμχ
άιισλ, απνηέιεζκα ησλ πξνζεθηηθψλ θαη ζηαζεξψλ βεκάησλ
θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ηνπνζέηεζήο ηεο, κε εζηίαζε ζηνλ
Πειάηε θαη κε επίθεληξν ηνλ
Άλζξσπν.
Σχκθσλα κε ηελ εηαηξεία, «ε
αθνζίσζε ηεο Cyta ζηελ Δμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε ηεθκεξηψλεηαη απφ ηηο πςειέο επελδχζεηο
γηα ηε δεκηνπξγία ηδηφθηεηνπ
ζηφινπ ηερληθψλ, ηελ αλάπηπμε
αιπζίδαο ηδηφθηεησλ θαηαζηεκάησλ εμππεξέηεζεο Ξειαηψλ ζηηο
πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζεο θαζψο θαη απφ ηα πξνζσπνπνηεκέλα πξντφληα εζηηαζκέλα ζηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ Ξειαηψλ». Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα
2/3 ηνπ δπλακηθνχ ηεο εηαηξείαο
εξγάδνληαη ζηελ Δμππεξέηεζε
κεηά ηελ πψιεζε κε ζηφρν ηελ
θαηαγξαθή θαη ηε ζπλερή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη άιισζηε φηη «ζηόρνο
ηεο Cyta δελ ππήξμε απιψο ε
απφθηεζε λέσλ Ξειαηψλ, αιιά ε
δεκηνπξγία δεζκψλ εκπηζηνζχλεο κε επραξηζηεκέλνπο Ξειάηεο, νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ην
βαζηθφηεξν κνριφ αλάπηπμεο ηεο
εηαηξείαο».
Σρεηηθά κε ηελ πξσηνβνπιία εγγξαθήο ηεο ζην Δ.Η.Δ.Ξ. ε εηαηξεία αλέθεξε φηη ε ζπκκεηνρή
ηεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο
Νξγαληζκνχ πνπ ζπλδέεηαη απφιπηα κε ηελ Εμππεξέηεζε Πειαηώλ, ζεσξήζεθε ζηξαηεγηθήο
ζεκαζίαο. «Ζ πξνζήισζε ζηελ
εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε παξα-

κέλεη πξνηεξαηφηεηα ηεο εηαηξείαο απφ ηα πξψηα ηεο βήκαηα.
Δπνκέλσο, έλαο θνξέαο φπσο ην
Δ.Η.Δ.Ξ., κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαθηλείηαη ηερλνγλσζία θαη δηαρέεηαη
πιεξνθφξεζε γηα ηηο λεφηεξεο
ηάζεηο κέζα απφ παξνπζηάζεηο
ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ case
studies, βνεζά ζηε ζπλερή εμέιημε», δηεπθξηλίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά. Σχκθσλα κε ηελ εηαηξεία
κάιηζηα, φια ηα κέιε ηνπ
Δ.Η.Δ.Ξ.– είηε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν, είηε φρη –
πξέπεη λα έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν: ηελ νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε ησλ Ξειαηψλ ηνπο.
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά δειψλεη ε
εηαηξεία ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
Νξγαληζκνχ θαη νη ζεζκνί πνπ
έρεη θαζηεξψζεη, φπσο ε Δζληθή
Δβδνκάδα Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ, ηα Δζληθά Βξαβεία Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ, ην Διιεληθφ
Σπλέδξην Θνξπθήο ζηελ Δμππεξέηεζε Ξειαηψλ θαζψο θαη ηα
ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε ζπλερή
ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε, εμέιημε
θαη βειηίσζε ηεο Δμππεξέηεζεο
ηνπ Ξειάηε, ζηελ Διιάδα. Όζνλ
αθνξά ζηηο κειινληηθέο πξνζδνθίεο ηεο απφ ην Δ.Η.Δ.Ξ. ε Cyta
ζεσξεί ζεκαληηθφηεξε ηε ζπλέρηζε ηεο επηθέληξσζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηνλ παξαπάλσ ζηφρν, κε ηνλ ίδην δήιν θαη ηελ ίδηα
δπλακηθφηεηα, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο, επηρεηξεκαηηθήο αγνξάο
αιιά θαη φισλ ησλ ζηειερψλ
πνπ εξγάδνληαη ζθιεξά κε θαζεκεξηλφ ζηφρν ηελ Πνηνηηθή Εμππεξέηεζε.
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δηαζέηεη άδεηα απηνεμππεξέηεζεο θαη δηαρείξηζεο ζε κία απφ
ηηο 4 πχιεο εηζφδνπ – εμφδνπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ήηαλ ε
πξψηε εηαηξεία ζηελ Διιάδα πνπ
θέξδηζε ηελ πηζηνπνίεζε TAPA
«Α» γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε
ησλ απνζηνιψλ ηεο.

DHL EXPRESS ΕΛΛΑ Α.Ε.
DHL Express: Ο εηδηθόο ζηηο
Δηεζλείο Σαρπκεηαθνξέο
Ζ DHL αλήθεη ζηνλ φκηιν ησλ
Γεξκαληθψλ Ταρπδξνκείσλ
(Deutsche Post DHL) απνηειψληαο ηελ θαιχηεξε εηαηξεία παγθνζκίσο ζηε βηνκεραλία ησλ
Logistics. Γηαζέηεη έλα παγθφζκην Γίθηπν 120.000 πξννξηζκψλ,
ελψλνληαο 220 ρψξεο θαη πεξηνρέο.
Σηελ Διιάδα, ε DHL Express
ηδξχζεθε ην 1978 θαη έσο ζήκεξα δηαηεξεί ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο ζηνλ ρψξν ησλ
Γηεζλψλ Ταρπκεηαθνξψλ, παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο
πνπ θαιχπηνπλ αλάγθεο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ησλ κεγαιχηεξσλ εκπνξηθψλ θιάδσλ ζηε
ρψξα καο φπσο νη ηξάπεδεο, ε
λαπηηιία, ε θισζηνυθαληνπξγία,
εηαηξείεο πςειήο ηερλνινγίαο
θαη θαξκαθνβηνκεραλίεο.
Ξξνθεηκέλνπ λα δειψλνπλε
«παξψλ» ζηηο αλάγθεο ησλ
4.000 θαη πιένλ Ξειαηψλ ηνπο
ζηελ Διιάδα, ε DHL δηαζέηεη 23
ζεκεία εμππεξέηεζεο, απαζρνιεί
πάλσ απφ 400 εξγαδφκελνπο θαη
ζπλεξγάηεο θαη δηαζέηεη έλα ζηφιν πνπ ππεξβαίλεη 120 νρήκαηα.
Τν δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν
(hub) ηεο DHL ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 6.000 η.κ, βξίζθεηαη ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ζην Γηεζλέο
Αεξνδξφκην Δι. Βεληδέινο, φπνπ

Δπίζεο, ε DHL Ειιάδαο ηεξεί
ζύζηεκα Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο
Ξξφηππν ISO 9001, ην νπνίν
έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο
DNV. Ξαξάιιεια ηεξεί θαη ζύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 14001 απφ
ηνλ ίδην αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο.
Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ
ηελ DHL EXPRESS ΕΛΛΑ Α.Ε.
ζηελ απφθαζή ηεο λα εγγξαθεί
ζην ΔΗΔΞ αλέθεξαλ πσο,
«Σεκαληηθή ψζεζε ζηελ απφθαζή καο δφζεθε απφ ηνλ πειαηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο εηαηξείαο καο, ν νπνίνο φρη κφλν επλνεί
αιιά θαη «πξνζηάδεη» ηέηνηνπ
είδνπο εγρεηξήκαηα πνπ ζηφρν
έρνπλ ηελ ελδπλάκσζή ηνπ.
Ξηζηεχνπκε φηη ε ζπκκεηνρή καο
σο κέιε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επηηπρία ηεο πνξείαο καο πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν
πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ εληνπηζκφ, ηελ θαηαλφεζε θαη
ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εμχςσζε ηνπ Ξειάηε
σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα».

ληαη ζηε ρψξα καο (θαη φρη κφλν), θξίλνληαη αμηφινγεο.
Θεσξνχκε πσο ηδησηηθέο αιιά
θαη δεκφζηεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, κε κία θνηλή πνξεία πξνο
έλαλ ζηφρν, κπνξνχλ λα θέξνπλ
ζην θσο ηζρπξά επηηεχγκαηα θαη
ζεκαληηθή πξφνδν ζηε βειηίσζε
ηεο ζρέζεο κε ηνλ Ξειάηε θαη
ζηελ χςηζηε παξνρή ππεξεζηψλ.
Απηφ πνπ αλακέλεηαη ινηπφλ,
είλαη ε επγελήο ζπλεξγαζία θαη
αξσγή ηνπ ΔΗΔΞ ψζηε εηαηξείεο
πνπ κνηξάδνληαη θνηλά νξάκαηα
θαη ζηφρνπο γηα ηελ Δμππεξέηεζε ησλ Ξειαηψλ ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ έλα «δίθηπν» ακθίδξνκεο πιεξνθφξεζεο κε θνηλφ
ζηφρν ηνλ Ξειάηε, ηελ εμππεξέηεζή ηνπ θαη ηνλ απφιπην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ».
Ζ Εμππεξέηεζε Πειάηε γηα
ηελ DHL EXPRESS ΕΛΛΑ Α.Ε.
ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο πσο,
ε ζσζηή εμππεξέηεζε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ Ξειάηε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ην κέιινλ θάζε
εηαηξείαο.
Έλαο ηθαλνπνηεκέλνο Ξειάηεο
παξακέλεη πηζηφο θαη νη πηζηνί
Ξειάηεο απνηεινχλ ηε βάζε κίαο
πγηνχο επηρείξεζεο θαη ηεο θήκεο ηεο ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην
επίπεδν.

Γηα ην έξγν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ δήισζαλ ραξαθηεξηζηηθά πσο, «Τν
Ηλζηηηνχην καο ήηαλ γλψξηκν
απφ ηα πξψηα ηνπ θηφιαο βήκαηα
ην 2004-2005.
Νη ελέξγεηέο ηνπ (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, βξαβεία), ε αλνδηθή ηνπ
πνξεία, αιιά θαη ε ζπλερήο αλαγλψξηζή ηνπ απφ πνιπεζληθέο
εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχΕΙΕΠ · Αποίλιξπ — Μάιξπ 2012 ·
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έκπεηξν & εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ηα πξφηππα Ιεηηνπξγίαο
& Ξηζηνπνίεζεο.

G4S
H G4S απνηειεί ηνλ θνξπθαίν
παγθφζκην φκηιν παξνρήο ιχζεσλ αζθάιεηαο. Κε δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 125
ρώξεο θαη κε πάλσ απφ
657.000 εξγαδόκελνπο, εμεηδηθεχεηαη ζηελ αλάιπζε θηλδχλσλ
πνπ αθνξνχλ ζηελ αλζξψπηλε
δσή θαη πεξηνπζία, ζρεδηάδνληαο
θαη πινπνηψληαο ιχζεηο αζθαιείαο γηα φινπο ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο — θπβεξλήζεηο, επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο. Απνηειεί
επίζεο ην κεγαιχηεξν εξγνδφηε
πνπ ζπκκεηέρεη ζηα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ Ινλδίλνπ (FTSE 100) θαη
ηεο Θνπεγράγεο.
Ζ αλάπηπμε ηεο G4S ζηελ Ειιάδα ππήξμε ξαγδαία, ηφζν απφ
πιεπξάο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
φζν θαη απφ πιεπξάο θχθινπ εξγαζηψλ. Κε έλα επεθηεηλφκελν
Γίθηπν 34 Υπνθαηαζηεκάησλ θαη
Σπλεξγαηψλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο
πφιεηο, παξέρεη ππεξεζίεο θαη
ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Ν
Όκηινο μεθίλεζε ηελ πνξεία ηνπ
ζηελ Διιάδα κε ηελ Group 4
(1981) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ
Wackenhut (1988), απφ ηε ζπλέλσζε ησλ νπνίσλ ηειηθά πξνέθπςε ε ζεκεξηλή εηαηξεία.
Ζ G4S ζεκειηψλεη εηιηθξηλείο
ζρέζεηο κε ηνπο Ξειάηεο ηεο, εζηηάδεη ζηελ απφιπηε θαηαλφεζε
ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηηο αλάγθεο θαηά
ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, έρνληαο σο
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα
ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία, ηελ
αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηελ πξφζβαζε ζε λέεο ηερλνινγίεο, ην

Ζ G4S δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιν
ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ – πξντφλησλ αζθάιεηαο:
Σηαηηθέο Φπιάμεηο
Ξεξηπνιία - Άκεζε Δπέκβαζε
Σπζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο
Ξξνζηαζίαο (Alarm, CCTV, Fire,
Access Control)
Γηαθίλεζε & Γηαρείξηζε Αμηψλ
Υπεξεζίεο Αζθαιείαο γηα
Αεξνπνξηθέο & Ιηκεληθέο Δγθαηαζηάζεηο
Γηαρείξηζε & Ξξνζηαζία Σηφινπ
Νρεκάησλ & Δκπνξεπκάησλ
Κειέηεο Αζθαιείαο
ελψ δηαηεξεί ζε πιήξε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία δχν 24σξα Κέληξα Λήςεο εκάησλ, ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, ηα νπνία κε
ηνλ πιένλ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ
αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηελ
απνζηνιή ηεο επηηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο πάλσ απφ 30.000 ζπλδεδεκέλσλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο παλειιαδηθά.
Σεκαληηθά έξγα αζθαιείαο, ηα
νπνία πινπνηνχληαη κε επηηπρία
θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, θαζηζηνχλ ηε G4S ζε ζέζε ηζρχνο:
Ξαξνρή ππεξεζηψλ αζθαιείαο
αεξνκεηαθνξψλ ζην Δηεζλή
Αεξνιηκέλα Αζελώλ
«Διεπζέξηνο Βεληδέινο»
Υπεξεζίεο θχιαμεο ησλ ελαπνζέζεσλ αζθαιείαο θαζψο θαη
ζηηο απνβάζξεο ζηε γξακκή
Ξεηξαηάο-Θεθηζηά ηνπ ΗΑΠ.
Υπεξεζίεο θχιαμεο ζηελ
Ακεξηθαληθή Πξεζβεία,
έξγν ηδηαίηεξσλ επηρεηξεζηαθψλ
αλαγθψλ
Υπεξεζίεο θχιαμεο ησλ δηπιηζηεξίσλ θαη ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ κεγαιχηεξνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ, ηα Ειιεληθά
Πεηξέιαηα (ΕΛΠΕ).
Ζ δξάζε ηεο G4S απνδεηθλχεη φηη
πέξα απφ ηελ παξνρή ιχζεσλ
αζθαιείαο δηαζέηεη θαη θνηλσληθή
επαηζζεζία. Ζ G4S ζεσξεί ππνρξέσζή ηεο ηε ζπλδξνκή ζηε

βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ππαιιήισλ ηεο,
ησλ ζπλζεθψλ δσήο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηελ
ελίζρπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
φισλ.
Σρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο
νδήγεζαλ λα εγγξαθνχλ ζην ΔΗΔΞ αλέθεξαλ ηα εμήο: «Σηε G4S
ζεσξνχκε φηη ε δηαδξνκή κέζα
απφ ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ ζα είλαη κηα
δηαδξνκή γλψζεο ή θαιχηεξα κηα
δηαδξνκή αληαιιαγήο γλψζεο.
Θέινπκε λα κάζνπκε, λα αληιήζνπκε γλψζεηο απφ ηελ εκπεηξία
θαη ηελ ηερλνγλσζία ησλ ππφινηπσλ κειψλ ζε ζέκαηα Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ. Θεσξνχκε φηη
κέζα απφ έλα δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ επηηξέπεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ ακθίδξνκε δηάρπζε
γλψζεσλ, ζα απνθηήζνπκε εθφδηα πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηε
βειηίσζε ηεο Δμππεξέηεζεο ησλ
Ξειαηψλ καο. Ξηζηεχνπκε φηη ην
ΔΗΔΞ επηρεηξεί έλα πνιχ αμηφινγν
έξγν γηα ην ζπνπδαίν ζέκα ηεο
Δμππεξέηεζεο ησλ Ξειαηψλ.
Ξξνζδνθνχκε κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή καο θαη ηελ πξνζθνξά
καο λα βνεζήζνπκε θαη εκείο
ζηελ απνζηνιή ηνπ ηλζηηηνχηνπ
γηα αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο
πνηφηεηαο ζηελ Δμππεξέηεζε ησλ
Ξειαηψλ, ησλ πνιηηψλ, ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ Διιάδα, ζηνλ
ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα».
Σπλερίδνληαο πξφζζεζαλ πσο,
«Κηα απφ ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο
G4S είλαη ε Ξειαηνθεληξηθή Αληίιεςε. Σθνπφο καο είλαη λα ζεκειηψλνπκε εηιηθξηλείο ζρέζεηο κε
ηνπο Ξειάηεο καο, πνπ πξνάγνπλ
ηελ εκπηζηνζχλε θαη λα δεκηνπξγνχκε ζπλεξγαζίεο κε ζθνπφ ην
ακνηβαίν φθεινο. Σηε G4S σο
Δμππεξέηεζε Ξειαηψλ νξίδνπκε
ηε ζπζηεκαηηθή ηήξεζε ηεο ππφζρεζεο πνπ έρνπκε δψζεη
ζηνπο Ξειάηεο καο θαη ηε ζπλερή
πξνζπάζεηα ε εμππεξέηεζε απηή
λα μεπεξλά ηηο πξνζδνθίεο ηνπο».
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Ζ απνζηνιή απηή είλαη κφληκα
ραξαγκέλε ζην ινγφηππν ηεο
Leroy Merlin, ην νπνίν ζπκβνιίδεη απιψο ηε ζηέγε ελφο ζπηηηνχ. Υπνζηεξίδεηαη απφ ηηο θνηλέο αμίεο θαη ηηο θνηλέο εκπεηξίεο
φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ.

LEROY MERLIN
Σεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ
παγθφζκηα αγνξά ησλ ηδηνθαηαζθεπψλ, ε Leroy Merlin ζηεξίδεη ηνπο θαηνίθνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο. Ζ Leroy
Merlin, είλαη κηα πξσηνπνξηαθή
εηαηξεία ηνπ GROUPE ADEO, ε
νπνία εηδηθεχεηαη ζηελ πψιεζε
πξντφλησλ θαη ιχζεσλ κε κία
κνλαδηθή ππφζρεζε: λα παξάζρεη ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο
θαηνηθίαο.
Τα θαηαζηήκαηα Leroy Merlin
είλαη κεγάια εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα γηα ηδηνθαηαζθεπέο. Απνηεινχλ, ρψξνπο φπνπ ν θαζέλαο βξίζθεη ηα πξντφληα θαη ηηο
ζπκβνπιέο πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ,
αλεμάξηεηα απφ ηελ πείξα ηνπ,
ηελ επηζπκία ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο
ηνπ. Ζ Leroy Merlin ηνπνζεηεί
ηελ εγγχηεηα ζην επίθεληξν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Σηφρνο ηεο
είλαη απιά λα βνεζήζεη ηνπο πάληεο λα νλεηξεχνληαη ηελ θαηνηθία ηνπο θαη, θπξίσο, λα ηελ
πξαγκαηνπνηήζνπλ:
Κε ηελ πξνζαξκνγή ζηηο
ηνπηθέο αγνξέο
Κε ηε ζπλάληεζε κε ηνπο
θαηνίθνπο γηα αλαθάιπςε ηεο
θαηνηθίαο ηνπο
Κε ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο
Κε ην ελδηαθέξνλ γηα ην
ζρέδην ηνπ θάζε Ξειάηε
Κε θαηαζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ θηιφμελν θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ

Ζ πξσηνηππία ηεο Leroy Merlin
ζηεξίδεηαη ζηελ απηνλνκία ησλ
εηαηξεηψλ, ηελ ελζσκάησζε ησλ
πξσηνβνπιηψλ απφ θάζε ρψξα
θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Ν ζπλδπαζκφο απηψλ
ησλ ζηνηρείσλ αλαδσνγνλεί ηελ
επηρείξεζε θαη ηελ θάλεη λα αλαπηχζζεηαη.
Όπσο καο αλέθεξαλ νη ιφγνη
πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζή
ηνπο λα εγγξαθνχλ σο κέινο
ηνπ ΔΗΔΞ είλαη νη εμήο:
Ζ επαθή θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ κε αλζξψπνπο ησλ
νπνίσλ ν επαγγεικαηηθφο ξφινο έξρεηαη ζε επαθή, άκεζα ή
έκκεζα, κε ηνλ Ξειάηε
Ζ έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ
κε ηνπο Ξειάηεο
Ζ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κε άιιεο
εηαηξείεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ Ξειάηε ζηελ ειιεληθή αγνξά
Ζ επηθαηξνπνηεκέλε γλψζε γηα
θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά
ηνπ Έιιελα
Ζ ελεκέξσζε απφ έξεπλεο αγνξάο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν
Ζ γλσξηκία θαη επαθή κε επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ
Ζ εμέιημε ζηε γλψζε ζην πεδίν
ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ Ξειάηε
Σηε ζπλέρεηα δήισζαλ πσο ε
κέρξη ζήκεξα πνξεία ηνπ ΔΗΔΞ
απνδεηθλχεη φηη είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ην ζηφρν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ κέζα
απφ ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.

Τα εξγαζηήξηα, νη εζληθέο νκάδεο, ηα ζπλέδξηα, νη έξεπλεο, νη
εθδειψζεηο αιιά θαη νη πηζηνπνηήζεηο βνεζνχλ ζεκαληηθά
ζηελ εμέιημε ηνπ επαγγεικαηία
ζην ρψξν, ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ
ξφινπ ζηηο επηρεηξήζεηο θαζψο
θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ.
Επίθεληξν ν Πειάηεο!
Ζ Leroy Merlin ππνζηεξίδεη ηελ
απηνλνκία, ηελ πξσηνβνπιία θαη
ηελ θαηλνηνκία γηα θάζε ζπλεξγάηε. Θάζε ζπλεξγάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ξφιν ηνπ, απηφλνκνο θαη δηαζέζηκνο παξάιιεια
λα κεηαδψζεη ηε γλψζε ζηνπο
ππνινίπνπο. Ν ζπλεξγάηεο ππνζηεξίδεη ηελ νκάδα θαη θαηά ζπλέπεηα κνηξάδεηαη ηελ επηηπρία.
Κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε, φινη νη ζπλεξγάηεο εθπαηδεχνληαη ζηελ
«Τπνδνρή θαη Εμππεξέηεζε
ηνπ Πειάηε» θαη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα είλαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Ξάληα δηαζέζηκνη θαη θηιηθνί κε ζηφρν λα αλαγλσξίζνπλ
θαη λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο
θάζε Ξειάηε.
«Δίκαζηε ζε επαγξχπλεζε θαη
αθνχκε ηνπο Ξειάηεο καο κε
ζηφρν λα βειηησλφκαζηε ζπλερψο. Γηαζέηνπκε εξγαιεία φπσο
ε Η ΦΩΝΗ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΗ πνπ
καο επηηξέπνπλ λα επεμεξγαδφκαζηε ηα ζρφιηα ησλ πειαηψλ
καο θαη λα αλαδεηνχκε ιχζεηο κε
ζηφρν λα πξνζθέξνπκε θαιχηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο.
Ξαξάιιεια, αληρλεχνπκε ηηο επηζπκίεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ
κέζα απφ ζπλερείο έξεπλεο πνπ
δηεμάγνπκε κέζα ζηα θαηαζηήκαηα θάζε δίκελν ελψ θάζε ρξφλν
δηεμάγνπκε νινθιεξσκέλε
έξεπλα αγνξάο ζηελ νπνία κεηξάκε ηελ Ηθαλνπνίεζε ηνπ Ξειάηε καο ζε δηάθνξνπο ηνκείο».
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NETLINK A.E.
Ζ Netlink Α.Ε. ηδξχζεθε ηνλ
Λνέκβξην 2003 κε έδξα ηελ Αζήλα θαη κε ζθνπφ λα παξέρεη ηερληθή ππνδνκή θαη ινγηζκηθφ ζχζηεκα γηα λα δηεθπεξαηψλεη απαξαβίαζηεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο.
Ζ Φηινζνθία ησλ ηδξπηψλ ηεο
Netlink ήηαλ θαη είλαη ε παξνρή
πξσηνπνξηαθψλ θαηλνηφκσλ ιχζεσλ αμηνπνηψληαο ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ησλ λέσλ
κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ.
Έρνληαο κεγάιε εκπεηξία ζηνλ
ηνκέα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο
επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαζψο θαη
ζηηο πξνεγκέλεο ιχζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ηερλνινγίεο δηθηχσλ
θαη πιεξνθνξηθήο ζηα κέηξα θάζε ζχγρξνλεο επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηεο αιιά θαη αλαγλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο γηα απμεκέλε αζθάιεηα ζηηο
δηαδηθαζίεο απηέο, παξέρνπκε
ηελ ηερληθή ππνδνκή θαη ηα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα γηα ηε δηεθπεξαίσζε απαξαβίαζησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.
Σηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο, ελνπνηεί ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ γηα
εχθνιε θαη ηαρχηεξε δηαθίλεζε
ηεο πιεξνθνξίαο, παξαθνινπζψληαο ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο θαη αμηνπηζηίαο ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο.
Απινπνηεί ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο
δεδνκέλσλ απνζθνπψληαο ζηε
βέιηηζηε θαη ζσζηή δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε βάζε ηα
δηεζλή πξφηππα. Σηα ίδηα απηά
πιαίζηα αλαιακβάλεη θαη ηελ
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εθπαίδεπζε ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηφο
ηεο.
Νη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ηεο
Netlink ιεηηνπξγνχλ σο ηδαληθφο θαη αμηφπηζηνο ζπλεξγάηεο
θάζε επηρείξεζεο, ηε ζηεξίδνπλ,
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο
ηεο, ζηνρεχνπλ ζην ζπκθέξνλ
ηεο θαη κεγηζηνπνηνχλ ηα νθέιε
ηεο.
Κέζσ ησλ θαηλνηφκσλ θαη πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθά ιχζεσλ
αιιά θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο, ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο
εμήο ρψξνπο:
ηε δηεθπεξαίσζε είζπξαμεο
ινγαξηαζκψλ
ηελ πψιεζε πξνπιεξσκέλσλ
θαξηψλ
ηελ αλάπηπμε εμειηγκέλσλ θαη
εηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ γηα
ηελ εληαηηθή Ιηαληθή Αγνξά
Έηζη, νη επηρεηξήζεηο – Ξειάηεο
ηεο Netlink, απνιακβάλνπλ κία
ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα φπσο:
Θαηλνηφκεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα
Ξνηνηηθή νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε
Ξαλειιαδηθή ηερληθή ππνζηήξημε
Ξξνζσπηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ
ζχκβνπιν
Αληαγσληζηηθά ηηκνινγηαθά
πξνγξάκκαηα
Νη ιχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ
ηε Netlink, ζπγθεληξσηηθά απνηεινχληαη απφ παθέηα ππεξεζηψλ
φπσο:
Netlink Bill (ππεξεζία Δίζπξαμεο Ινγαξηαζκψλ)
Netlink Airtime / Netlink Topup (ππεξεζίαο πψιεζεο πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ)
Netlink Retail (Αλάπηπμε εθαξκνγήο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ηεο εληαηηθήο Ιηαληθήο Αγνξάο)

Kiosk X Press (δηάζεζε ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξψλ απφ ζεκεία κηθξήο ιηαληθήο)
KioskNET Magazine (έθδνζε
κεληαίνπ θιαδηθνχ πεξηνδηθνχ
γηα ηελ κηθξή ιηαληθή)
Ν θ. Κάξνινο Φνξζη, Γεληθόο
Δηεπζπληήο ηεο Netlink αλέθεξε πσο: «Ν θπξηφηεξνο ιφγνο
ηεο εγγξαθήο καο ζην ΔΗΔΞ είλαη
ε δπλαηφηεηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
λα καο ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε
ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ
κηαο θαη έλαο πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο ζηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνπκε είλαη θαη ε Δμππεξέηεζε Ξειαηψλ (Customer
Support & Sales Support). Δπειπηζηνχκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα
κπνξέζνπκε λα βειηηψζνπκε ηελ
απφδνζή καο ζαλ Δηαηξεία θαη λα
πξνζθέξνπκε ζην πειαηνιφγην
καο αθφκα θαιχηεξεο ππεξεζίεο.
Νη εληππψζεηο απφ ηα πξψηα δπν
ζεκηλάξηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ πνπ
είρακε ηελ ηχρε λα ζπκκεηέρνπκε ήηαλ πάξα πνιχ ζεηηθέο.
Δληππσζηαζηήθακε απφ ην πνιχ
πςειφ επίπεδν ησλ Σεκηλαξίσλ
απηψλ». Ν θ. Κάξνινο Φνξζη
πξνζζέηεη πσο, «έλαο πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο ζηηο ππεξεζίεο
πνπ πξνζθέξνπκε είλαη θαη ε
Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ, θαη είλαη θαη απηφο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο δηαθξάηεζεο ηνπ πειαηνινγίνπ κηαο
Δηαηξείαο. Έρνληαο επελδχζεη ηα
πξψηα επηά ρξφληα ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηεο Δηαηξείαο είκαζηε πηα
έηνηκνη λα επελδχζνπκε θαη ζε
άιινπο λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηηο
Δηαηξείαο. Ξξφζθαηα πήξακε
πηζηνπνίεζε Δηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηά ISO 9001 θαη ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα δνπιέςνπκε
πεξαηηέξσ θαη γηα άιιεο αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο ζε άιινπο
ηνκείο, φπσο π.ρ. ISO 10002 γηα
αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ».
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PRAKTIKER Hellas
H PRAKTIKER Hellas απνηειεί ην Λo. 1 Γίθηπν ηερληθψλ
Ξνιπθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη αξηζκεί 14 θαηαζηήκαηα κε ζπλνιηθή έθηαζε
87.000 η.κ. 45.000 πξντφληα
θαη πεξηζζφηεξνπο απφ
6.000.000 Ξειάηεο εηεζίσο.
Τα εγθαίληα ηνπ 1νπ θαηαζηήκαηνο ηεο Praktiker Hellas
ζην Διιεληθφ, ην Λνέκβξην
1991, ζεκαηνδφηεζαλ ηελ εηζαγσγή ηεο θηινζνθίαο
«Φηηάμ’ ην κόλνο ζνπ» (Doit-Yourself) ζηελ Διιάδα, δίλνληαο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζε
είδε γηα ην ζπίηη, ηηο θαηαζθεπέο, ηνλ θήπν, ην απηνθίλεην θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν.
Σην ηέινο ηνπ 1995 νινθιεξψζεθε ε πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ ηεο εηαηξείαο κε δχν αθφκε θαηαζηήκαηα ζηελ Αζήλα (Ταχξνο, Αηγάιεσ) θαη απφ έλα ζηηο πφιεηο
Θεζζαινλίθε, Ιάξηζα θαη Ξάηξα.
Τν 2001 αλνίγεη ην θαηάζηεκα
ηεο Κεηακφξθσζεο θαη ην
2006 εγθαηληάδεηαη ην 8ν θαηάζηεκά ηεο ζην Βφιν, ην νπνίν
απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο λέαο θάζεο επέθηαζεο ηεο εηαηξείαο, κε κεζαίνπ κεγέζνπο
θαηαζηήκαηα. Σηε ζπλέρεηα, ην
2007 έλα αθφκα θαηάζηεκα
κεζαίνπ κεγέζνπο μεθηλά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ, ζηελ πφιε ησλ
Ησαλλίλσλ, ελψ ην ηέινο ηνπ
έηνπο ζεκαηνδνηείηαη κε ηα
εγθαίληα ηνπ 10νπ θαηαζηήκαηνο ηεο Praktiker ζηε Κάλδξα
Αηηηθήο. Τν θαινθαίξη ηνπ
2008 ε εηαηξεία εγθαηληάδεη ην
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11ν θαηάζηεκά ηεο ζηελ πφιε
ηεο Θαιακάηαο, ην νπνίν απνηειεί ην δεχηεξφ ηεο ζηελ Ξεινπφλλεζν, ελψ, δχν ρξφληα
αξγφηεξα ην 12ν ζε ζεηξά θαηάζηεκα ζην Ζξάθιεην Θξήηεο.
Ζ εηαηξεία ζπκπιεξψλεη ηελ
παξνπζία ηεο ζηε Β. Διιάδα κε
ην θαηάζηεκά ηεο ζηελ Μάλζε
ην 2011 θαη εθείλν ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο ην 2012, έηνο κέζα
ζην νπνίν εγθαηληάδεη θαη ην
ειεθηξνληθφ ηεο θαηάζηεκα
www.praktiker.gr.
Σθνπφο ηεο Praktiker είλαη λα
βειηηψλεηαη θάζε κέξα, λα δηακνξθψλεη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη λα εθαξκφδεη πξσηνπνξηαθέο ηδέεο θαη ιχζεηο πξνζεγγίδνληαο ηνλ Ξειάηε θαη
πξνζθέξνληάο ηνπ πξντφληα
θαη ππεξεζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Ξξφζθαηα, ε Praktiker μεθίλεζε ηε
δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ
θαη πξνγξακκάησλ πξάζηλεο
ελέξγεηαο, πνπ εληζρχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο ππεξεζίεο
πνπ πξνζθέξεη.
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά καο δήισζαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ
ζηελ απφθαζε εγγξαθήο ηεο
εηαηξείαο Praktiker ζηα κέιε
ηνπ ΔΗΔΞ είλαη νη εμήο:
«Ζ εηαηξεία καο εμππεξεηεί πεξηζζφηεξνπο απφ 6.000.000
Ξειάηεο εηεζίσο θαη ε Εμππεξέηεζε Πειαηώλ απνηειεί
θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηε δηαθξάηεζε & δηεχξπλζε ηεο πειαηεηαθήο καο βάζεο.
Κέζα απφ ην ΔΗΔΞ κφλν θαιχηεξνη κπνξνχκε λα γίλνπκε,
θαζψο ζα έρνπκε πξφζβαζε
θαη ζπκκεηνρή ζε πιεζψξα
πξνγξακκάησλ θαη ζα εμειίμνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ
Εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε απφ
θαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο.
Δπηπιένλ, ζεσξνχκε φηη κέζα
απφ ηε ζπκκεηνρή καο σο κέιε

ηνπ ΔΗΔΞ, είλαη πνιιά ηα best
practices πνπ έρνπκε λα δψζνπκε ζηα ππφινηπα κέιε θαζψο θαη λα απνθνκίζνπκε αξθεηά θαη απφ απηά».
Σπλερίδνληαο ηα ζρφιηά ηνπο
πξφζζεζαλ πσο, «παξφηη πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά λέν νξγαληζκφ, ην ΔΗΔΞ έρεη θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη θαη λα εληάμεη κεξηθέο απφ ηηο θαιχηεξεο εηαηξείεο κε επξχ θάζκα
δξάζεσλ πνπ απεπζχλεηαη ζε
δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηειερψλ.
Θεσξνχκε φηη ζα ζπλερίζεη λα
πξνάγεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ Εμππεξέηεζε
Πειαηώλ ζαλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο δηαδίδνληαο ρξήζηκε γλψζε πξνο
θάζε θαηεχζπλζε γηα θάζε
κνξθή Ξειαηψλ.
Ζ εηαηξεία καο επηζπκεί λα αλαπηχμεη θαη λα πξνάγεη ηελ
Δμππεξέηεζε Ξειαηψλ σο ηελ
πην ζεκαληηθή παξάκεηξν ζε
θάζε επίπεδφ ηεο. Ωο ζχλζεην
πνιπθαηάζηεκα έρνπκε ηελ
ηδηαηηεξφηεηα λα έρνπκε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξντνληηθέο
θαηεγνξίεο πνπ απεπζχλνληαη
ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο Ξειάηεο κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο.
Άξα, Εμππεξέηεζε Πειάηε
γηα εκάο είλαη ε εχξεζε ηεο
ηδαληθήο ιχζεο γηα θάζε Ξειάηε καο μερσξηζηά. Γηα λα κπνξέζνπκε λα αληαπνθξηζνχκε
ινηπφλ ζε απηφ, έρνπκε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζπλεξγάηεο γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε,
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ
πειαηψλ καο ιηαληθήο, θαη εηδηθή νκάδα Business Services
γηα ηνπο επηρεηξεζηαθνχο καο
Ξειάηεο-Δπαγγεικαηίεο».

ΕΙΕΠ · Αποίλιξπ — Μάιξπ 2012 ·

6

News
ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ

ΑΥΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΣΣΑ
Ζ Δπξσπατθή Έλσζηο - ΑΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΣΣΑ είλαη κία απφ
ηηο παιαηφηεξεο αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο ηεο ρψξαο. Γηαλχεη ήδε
ηελ 4ε δεθαεηία γφληκεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά. Ζ ΑΣΦΑΙΔΗΑΗ ΚΗΛΔΤΤΑ έρεη ηεξάζηηα εκπεηξία θαη
κεγάιε εμεηδίθεπζε ζηηο αζθαιίζεηο απηνθηλήησλ, ρσξίο λα πζηεξεί θαη ζηα ππφινηπα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα. Τα ηειεπηαία δε ρξφληα, δίλεη ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ Εσήο θαη Υγείαο.
Ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο (ε Δηαηξεία
Δπξσπατθή Έλσζε – ΑΣΦΑΙΔΗΑ
ΚΗΛΔΤΤΑ ηδξχζεθε ην 1973),
ππήξμε ν Ξαλαγηψηεο Κηλέηαο, ν
νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ
θιάδν ησλ αζθαιεηψλ απφ ηα
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950.
Σήκεξα ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη
κε πεξηζζφηεξα απφ 1000 επαγγεικαηίεο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο (αζθαιηζηηθνχο ζπκβνχινπο, αζθαιηζηηθά πξαθηνξεία θαη κεζίηεο αζθαιίζεσλ), ζε
φιε ηελ Διιάδα θαη έρεη ζπλάςεη
καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο κε
δηεζλνχο εκβέιεηαο αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.
ΑΡΥΕ/ΠΙΣΕΤΩ
«Ξηζηεχνπκε φηη ε βαζηθή καο
επζχλε είλαη ε εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ θαη ε ηήξεζε ησλ
ππνζρέζεσλ πνπ έρνπκε δψζεη
απέλαληη ζε φινπο φζνπο καο
έρνπλ εκπηζηεπηεί. Ξξνθεηκέλνπ
λα επηηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο
πξνζπαζνχκε λα απινπνηνχκε
ηηο δηαδηθαζίεο, λα ηθαλνπνηνχκε
ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ καο,
λα πξνζθέξνπκε πξσηνπνξηαθέο
θαιχςεηο ζχκθσλα κε ηηο εθά-

7 ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ζηνηε αλάγθεο πάληα βαζηζκέλεο
ζε θαηαλνεηνχο θαη μεθάζαξνπο
φξνπο, λα πξνβαίλνπκε εγθαίξσο
ζε φπνηα ζσζηή απνδεκίσζε, λα
παξέρνπκε πιήξε ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο
ππεξεζίεο καο, λα δηαηεξνχκε
έλα αμηφπηζην θαη ελεκεξσκέλν
δίθηπν ζπλεξγαηψλ. Έρνπκε επζχλε απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο καο, θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο
καο. Ν θαζέλαο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα μερσξηζηή
νληφηεηα. Θα πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηελ αμηνπξέπεηα ηνπο, λα αλαγλσξίδνπκε ηηο αξεηέο ηνπο
θαη λα βνεζνχκε ζηελ αλάπηπμε
ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ
ηνπο, κέζσ ζπλερψλ εθπαηδεχζεσλ. Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα
είλαη ηθαλή θαη νη ελέξγεηεο ηεο
λα είλαη δίθαηεο θαη κε εζηθή».
Ζ Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη έλα
ζηαζεξφ πειαηνιφγην, πάλσ απφ
300.000 πειάηεο, νη νπνίνη αζθαιίδνληαη επί ζεηξά εηψλ ζηελ
εηαηξεία αλαγλσξίδνληαο ηελ αμηνπηζηία, ηα πνηνηηθά αληαγσληζηηθά πξντόληα θαη ηελ
θνξπθαία εμππεξέηεζε, αμίεο
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ΚΗΛΔΤΤΑ.
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά καο αλέθεξαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ
ζηελ απφθαζή ηνπο λα εγγξαθνχλ ζην ΔΗΔΞ ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο: «Αλ ε εμππεξέηεζε
πειαηψλ είλαη ην δεηνχκελν απφ
φιεο ηηο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο ζηνλ θφζκν, είλαη πξνθαλέο φηη γηα εκάο ζηηο ΑΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΣΣΑ απνηειεί θχξηα
εηαηξηθή αμία, φπσο ηελ θαζφξηζε ν ηδξπηήο ηεο Ξαλαγηψηεο
Κηλέηαο εδψ θαη 40 ρξφληα, εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο άπιεο θχζεο
ησλ πξντφλησλ καο. Σηφρνο καο
είλαη λα πξνζθέξνπκε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή εμαζθάιηζε ησλ
πειαηψλ καο. Ωο εθ ηνχηνπ φινη
νη ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο καο
ελζηεξλίδνληαη ην φξακά καο πνπ
είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ αμηνπηζηία, θεξεγγπφηεηα αιιά θαη
ηελ εμαηξεηηθή εμππεξέηεζε ησλ

Ξειαηψλ καο. Θαηά ζπλέπεηα,
ζεσξνχκε σο θπζηθφ επαθφινπζν λα είκαζηε κέιε ηνπ ΔΗΔΞ,
δηφηη ζέινπκε λα έρνπκε ελεξγή
ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ
Ξειάηε, λα ελεκεξσλφκαζηε γηα
ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν, αιιά λα αληαιιάζνπκε ηηο
εκπεηξίεο καο θαη λα δηαδίδνπκε
ηελ πειαηνθεληξηθή θνπιηνχξα.
Ξηζηεχνπκε φηη είκαζηε απφ ηνπο
θαιχηεξνπο θαη δελ κπνξνχκε
παξά λα είκαζηε ζην club κε
ηνπο θαιχηεξνπο».
Σηε ζπλέρεηα δήισζαλ ηα αθφινπζα γηα ην έξγν ηνπ ΔΗΔΞ:
«Γηαπηζηψζακε φηη ην Ηλζηηηνχην
είλαη ηδηαίηεξα δξαζηήξην ζην
αληηθείκελφ ηνπ, καο θέξλεη ζε
επαθή κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο
ηερληθέο θαη κεζφδνπο γηα ηε
βέιηηζηε εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε, αιιά θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ καο
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο
ηνπο Ξειάηεο καο. Αλακέλνπκε
φηη νη πξνζδνθίεο καο ζα θαιπθζνχλ απφιπηα κέζα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο πξνζέγγηζεο εηαηξεηψλ πνπ κνηξάδνληαη
καδί καο ηελ πξνζήισζή ζηελ
εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε. Ζ εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε γηα εκάο
είλαη δηαθνξνπνηεκέλεο θαη ηδηαίηεξεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο πνπ καο μερσξίδνπλ απφ ηνλ
αληαγσληζκφ, θαη νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, δεκηνπξγψληαο θαηά απηφ
ηνλ ηξφπν ηζρπξνχο δεζκνχο πειάηε-εηαηξείαο.
Σε θάζε επαθή κε ηνλ Ξειάηε
καο, επηδηψθνπκε λα δεκηνπξγνχκε αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο,
εκπηζηνζχλεο θαη θάιπςεο ησλ
πξνζδνθηψλ ηνπ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη καθξνρξφληα ζπλεξγαζία».
Ιδιξκςηρία
Ελλημικό Ιμρςιςξύςξ Ενσπηοέςηρηπ Πελαςώμ
Αοχιρσμςανία & Επιμέλεια Έκδξρηπ
Διξικηςική Ομάδα
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