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Η Εταιρεία /

Ποιοί Είμαστε

Η DWWC GROUP ιδρύθηκε το 2015 προσφέροντας ολοκληρωμένες 
επαγγελματικές λύσεις πληροφορικής, δίνοντας στους πελάτες της 
την δυνατότητα να επιτύχουν άμεσα την ανάπτυξη τους και να αντα-
ποκριθούν στις επιχειρηματικές προκλήσεις της εποχής. Διαθέτου-
με βαθιά γνώση της αγοράς, με δημιουργικότητα, καινοτόμες ιδέ-
ες, καταρτισμένους συνεργάτες και παρέχουμε μια προσωπική και 
αποτελεσματική προσέγγιση σε κάθε έργο που πραγματοποιούμε.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται ενεργά στους κάτωθι τομείς θέτο-
ντας υψηλούς στόχους για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρε-
σιών της: 

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί για εμάς κίνητρο 
ώστε να επενδύουμε συνεχώς σε περαιτέρω ανάπτυξη και σε 
νέες βελτιώσεις με γνώμονα να βρισκόμαστε ένα βήμα μπρο-
στά από τις ανάγκες των πελατών μας.

Οι συνεργάτες μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δια-
θέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία που εξασφαλίζει αποτελεσματικές 
λύσεις σε κάθε project που υλοποιούμε.

Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 
να παρέχουμε λύσεις που καλύπτουν επιχειρηματικές ανάγκες και 
να δημιουργούμε μακροπρόθεσμες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους 
πελάτες μας.

  Information Technologies
  Wholesales
  Services
  Holdings
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Η Εταιρεία /

Η Φιλοσοφία μας

Θεμελιώνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και 
μένουμε πιστοί στις αξίες μας 

Αξιοπιστία

Καινοτομία

Ομαδικότητα

Αποτελεσματικότητα

Διαφάνεια

Παρέχουμε υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας για τις  υπηρεσίες και τα 
προϊόντα μας, διασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνονται με συνέπεια στις 
προσδοκίες των πελατών μας.

Βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση και υποστήριξη νέων πρωτο-
ποριακών και καινοτόμων ιδεών καθώς η αγορά αναπτύσσεται με 
γρήγορους ρυθμούς και επιθυμούμε την συνεχή ποιοτική ανέλιξη 
μας.

Στοχεύουμε στην ομαδικότητα και την υποστήριξη των ανθρώπων 
μας καθημερινά, επιβραβεύοντας την συνεισφορά τους για την 
ανάπτυξη της εταιρείας.

Προσαρμοζόμαστε καθημερινά στις ανάγκες την αγοράς και των 
πελατών μας ώστε να παρέχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Εφαρμόζουμε τς Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης οι οποίες 
είναι εναρμονισμένες με την ελληνική νομοθεσία με στόχο την 
διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας μας σε όλους 
τους τομείς δραστηριότητας της.
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Η Εταιρεία /

Ανθρώπινο Δυναμικό
Το Ανθρώπινο Δυναμικό της DWWC GROUP 
αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση 
και κατάρτιση με κοινό όραμα και αξίες για την ανέλιξη 
της εταιρείας.

– Skills:   Συνεργασία

  Δημιουργικότητα

  Επικοινωνία

  Διαχείριση χρόνου

  Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση

  Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

Η καινοτομία, η πρωτοβουλία, η επιχειρηματικότητα, ο σεβασμός 
και η συνεχής βελτίωση έχουν συμβάλλει σημαντικά στην διαμόρ-
φωση της κουλτούρας μας.

Βασικός παράγοντας της εταιρικής μας ταυτότητας αποτελεί η συνε-
χής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο αποτελεί την κινη-
τήριο δύναμη της εταιρείας.

Καλλιεργούμε και προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα για προσωπική και επαγγελματι-
κή εξέλιξη των εργαζομένων δίνοντας τους το βήμα να εφαρμόζουν 
τις γνώσεις τους, να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, να δημιουργούν συ-
νεργασίες και να εξελίσσονται διαρκώς.

Ενθαρρύνουμε τόσο την πρωτοβουλία όσο και την καινοτομία και 
αξιοποιούμε τις δυνατότητες των ανθρώπων μας ώστε να τους προ-
σφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες ευκαιρίες για 
την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και της επαγγελματικής τους 
εξέλιξης εντός την Εταιρείας.

Η ομάδα μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή καινοτόμων 
και εξατομικευμένων λύσεων, παρακολουθεί διαρκώς τις τεχνολο-
γικές εξελίξεις, αναβαθμίζει τις μεθόδους της και ενισχύει την τε-
χνογνωσία της, προσφέροντας ειδικά σχεδιασμένες λύσεις για κάθε 
πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας.

Μήνυμα 
CEO

Για την εταιρεία μας ο σεβασμός, 
η εμπιστοσύνη, η εκτίμηση είναι 
αξίες τις οποίες καθημερινά 
υπηρετούμε όλοι μας.

Η συνεχής εκπαίδευση και 
βελτίωση των δεξιοτήτων των 
ανθρώπων μας αποτελούν για 
εμάς πρωταρχικό σκοπό.
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Η Εταιρεία /

Πιστοποιήσεις ISO

ISO 9001:2015
Πιστοποίηση ISO 9001:2015 για την εφαρμογή του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας, την οποία η DWWC GROUP κατέχει για το 
σύνολο των υπηρεσιών της.

ISO 27001:2013
Πιστοποίηση ISO 27001:2013 η οποία διασφαλίζει ότι η DWWV 
GROUP διαχειρίζεται και προστατεύει τα πολύτιμα ηλεκτρονικά 
δεδομένα, τηρώντας την ισχύουσα Νομοθεσία και τους 
Κανονισμούς.

ISO 14001:2015
Πστοποίηση ISO 14001:2015 η οποία ανγνωρίζει τις ενέργειες της  
DWWC GROUP για την διαχείριση και τον έλεγχο του Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ISO 22000:2018
Πιστοποίηση ISO 22000:2018 με την οποία η DWWC GROUP 
συμμορφώνεται πλήρως, για την διασφάλιση της Πολιτικής 
Ασφάλειας Τροφίμων.

ISO 45001:2018
Πιστοποίηση ISO 45001:2018 για την εφαρμογή του Συστήματος 
Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, την οποία κατέχει 
η DWWC GROUP στο σύνολο των υπηρεσιών της.

HACCP
Πιστοποίηση HACCP με την οποία διασφαλίζεται πως η DWWC 
GROUP είναι εναρμονησμένη με το Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων.
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Η Εταιρεία /

Εγκαταστάσεις
Η DWWC GROUP διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην 
Μεταμόρφωση Αττικής συνολικής επιφάνειας 1.300 τ.μ.

Πρόκειται για νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις πλήρως εξοπλι-
σμένες που σχεδιάστηκαν με στόχο την καλύτερη δυνατή ποιότητα 
των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία.

Την αρχιτεκτονική και διακοσμητική μελέτη για την εσωτερική δι-
αρρύθμιση των γραφείων υλοποίησε διακεκριμένο αρχιτεκτονικό 
γραφείο που σχεδίασε και δημιούργησε ένα χώρο εντελώς διαφο-
ρετικό από τους συμβατικούς, ένα πρότυπο μοντέρνο περιβάλλον 
που παραπέμπει στην πληροφορική του μέλλοντος.

Επιπλέον η στρατηγική τοποθεσία του κτηρίου της DWWC 
GROUP ακριβώς πάνω στην έξοδο 8 της Αττικής Οδού, απο-
τελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την άμεση εξυπηρέτηση των 
συνεργατών της.
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Εισαγωγές-Εξαγωγές /

Προϊόντα Τεχνολογίας

Η DWWC GROUP αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και 
ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ν.Α Ευρώπης 
στον χώρο της Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Τεχνολογίας.

Με σταθερή και ανοδική πορεία 7 ετών παρακολουθούμε συνεχώς 
τις τάσεις και εξελίξεις του χώρου και παρέχουμε στους πελάτες μας 
εκπληκτική προστιθέμενη αξία προσφέροντας τους την καλύτερη 
τεχνολογία στην καλύτερη χονδρική τιμή.

Τα αποτελέσματα της σταθερής πορείας και συνεχούς προσπάθειας 
μας για την επίτευξη των στόχων μας, αποτυπώνονται στα παρακάτω 
νούμερα:

200+
Πελάτες χονδρικής σε όλη την Ελλάδα

300+
Προμηθευτές παγκοσμίως

1,000,000€+
Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα

Στόχο για εμάς αποτελεί να είμαστε μία από τις κορυφαίες εται-
ρίες στην διανομή προϊόντων Τεχνολογίας με υψηλές επιχει-
ρηματικές αρχές και αξίες.
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Εισαγωγές-Εξαγωγές /

Τρόφιμα

Η DWWC GROUP διαθέτει τεράστια εμπειρία στην ει-
σαγωγή και εμπορία τροφίμων και δραστηριοποιείται 
στον χώρο των προϊόντων ηλιελαίου, αραβοσιτελαίου, 
μίγματος ελαίων και ζάχαρης.

Τα προϊόντα τα οποία διακινούνται συνοδεύονται από όλα τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας και καταλληλότητας των 
εργοστασίων στα οποία παράγονται.

Προτεραιότητα μας αποτελεί η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας 
προϊόντων γι’ αυτό και η επιλογή των προμηθευτών πραγματοποιείται 
κάτω από αυστηρά κριτήρια.

Εγγυόμαστε την γρήγορη και ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων 
και όλες οι διανομές πραγματοποιούνται μέσω δικτύου συνεργατών 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με σεβασμό προς τους πελάτες προσπαθούμε καθημερινά με το 
έμπειρο προσωπικό μας, να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες τους, 
βελτιώνοντας συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας είναι πάντα διαθέσιμο.

Στόχος μας είναι η δημιουργία σταθερών και αποδοτικών 
συνεργασιών με όλους τους πελάτες μας.
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Εισαγωγές - Εξαγωγές /

 Πολυτελή Αυτοκίνητα 

Η DWWC GROUP έχει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία 
στον χώρο του εισαγόμενου πολυτελούς αυτοκινήτου, 
χάρη στη δυνατότητα που διαθέτει να καλύψει πληθώ-
ρα απαιτήσεων του αγοραστικού κοινού σε αυτοκίνητα 
οποιασδήποτε κατηγορίας.

Η ποιότητα των αυτοκινήτων μας επιβεβαιώνεται από τους αυστη-
ρούς τεχνικούς ελέγχους που έχουν υποβληθεί κατά την αγορά 
τους, το πρόσφατο service πριν την παράδοση καθώς και την δυνα-
τότητα εγγύησης.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με αξιοπιστία, εγγύηση και εντι-
μότητα στον χώρο του αυτοκινήτου, με αφοσίωση για τη σωστή και 
ταχεία εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας είναι:

Η διαδικασία της εισαγωγής ξεκινάει με την επικοινωνία 
μαζί μας προκειμένου να μας ενημερώσετε για το αυτοκίνη-
το που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε.

  Έλεγχος του αυτοκινήτου που θέλετε να εισάγετε

  Μεταφορά του αυτοκινήτου από το εξωτερικό

  Εκτελωνισμός του αυτοκινήτου

  Έκδοση άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
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Πληροφορική

Η DWWC GROUP δραστηριοποιείται στον το-
μέα της τεχνολογίας με σεβασμό και επαγγελ-
ματική προσέγγιση παρέχοντας υπηρεσίες 
υψηλών προδιαγραφών.

 Σχεδιάζει και αναπτύσσει λύσεις λογισμι-
κού αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις 
προοπτικές που προσφέρει η τεχνολογία για 
βέλτιστη ποιότητα και μέγιστη απόδοση.

Business Software ..............14

Web Development  
Projects..................................15

Mobile Applications .............16

Ecommerce ...................................17
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Πληροφορική /

Business Software

Η χρήση νέων τεχνολογιών Πληροφορικής είναι 
απαραίτητη για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να έχει 
ηγετικό ρόλο στην αγορά.

Το Business Software εστιάζει στην βελτίωση των λειτουργιών της 
επιχείρησης και στην ανάγκη προσαρμογής των υπηρεσιών και των 
προϊόντων της. Το πληροφοριακό σύστημα κατέχει στρατηγικό ρόλο 
στην επιχείρηση δίνοντας βάση στις τεχνολογικές καινοτομίες και 
αλλαγές της εποχής.

Η DWWC GROUP βρίσκεται δίπλα σας για να σας παρέχει 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες για έργα Πληροφορικής.
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Πληροφορική /

Web Development 
Projects

Στην DWWC GROUP δημιουργούμε και σχεδιάζουμε 
εφαρμογές που ανταποκρίνονται στους επιχειρηματι-
κούς σας στόχους.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε επιχειρηματικές λύσεις που 
βασίζονται σε καινοτόμο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και 
προηγμένης τεχνολογίας ώστε να αποτυπώσουμε με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες σας.

Η σχεδίαση στηρίζεται σε ιδέες και πάντα με γνώμονα το τε-
χνολογικό σας επίπεδο καθώς και τους διαθέσιμους πόρους 
σας, με συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη των εφαρμογών.
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Πληροφορική /

Mobile 
Applications

Τα Mobile Applications είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, καθώς 
δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη μιας επιχείρησης να 
λαμβάνουν γρήγορα και άμεσα πληροφορίες οπουδήποτε 
και αν βρίσκονται, να αυτοματοποιούν διαδικασίες και 
να αυξάνουν την παραγωγικότητα τους.

Με την χρήση των GPS και location based υπηρεσιών, η κάθε δρα-
στηριότητα επικεντρώνεται στην παραγωγική διαδικασία.

Η DWWC GROUP επενδύει στις νέες τεχνολογικές τάσεις 
ώστε να παρέχει στους πελάτες της τα μέγιστα δυνατά οφέλη.
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Πληροφορική /

 E-commerce 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται ολοένα και περισσό-
τερο τις τελευταίες δεκαετίες   επιτρέποντας την αγορά 
και την πώληση προϊόντων σε μία παγκόσμια κλίμακα 
24ώρες κάθε μέρα και έχει συμβάλει σημαντικά στον 
τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές 
και οι αγορές στο κλάδο των επιχειρήσεων.

Tο όραμά μας εστιάζει στον τομέα της τεχνολογίας και στην 
ανάπτυξη εφαρμογών καθώς και στην ανέλιξη των επιχειρή-
σεων ώστε να μπορούν να διακριθούν ανάμεσα στο ανταγωνι-
στικό περιβάλλον των επιχειρηματικών κλάδων.
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Δραστηριότητες /

Συστήματα Ασφαλείας
Η DWWC GROUP κατέχει ηγετικό ρόλο στα Προϊόντα και Υπηρεσίες 
Ασφάλειας προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε ανάγκη των 
πελατών της.

Η ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών μας σε συνδυασμό με το έμπειρο 
προσωπικό μας, σας διασφαλίζει την αξιοπιστία στην ασφάλεια της περιου-
σία σας με εγγυημένο αποτέλεσμα.

Το έμπειρο προσωπικό της 
DWWC GROUP είναι σε θέση να 
μελετήσει, να σχεδιάσει και να 
φέρει εις πέρας απαιτητικά έργα 
με υψηλές προδιαγραφές και 
προηγμένα τεχνολογικά μέσα.

Οι πολύχρονες συνεργασίες μας 
στηρίζονται σε σχέσεις εμπιστοσύνης 
και ανταποδοτικότητας οι οποίες 
αξιολογούνται καθημερινά από τις 
Υπηρεσίες που παρέχει το έμπειρο 
και καταρτισμένο προσωπικό μας.

Τα πιστοποιημένα μας προιόντα είναι τελευταίας τεχνολογίας παρέχοντας στους πελάτες 
μας ασφάλεια, απόδοση, σταθερότητα και εύρυθμη λειτουργία στην επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητα.

Η πολύετής και επιτυχημένη συνεργασία μας με τον Ιταλικό κατασκευαστή περιφερειακών 
υλικών ασφαλείας (INIM), μας δίνει την ευκαιρία να προσφέρουμε προνομιακά οφέλη 
στους πελάτες μας.

Γνωρίζοντας τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης προσφέρουμε την βέλτιστη λύση ασφάλειας 
από ένα απλό συναγερμό μέχρι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας με κάμερες καθώς 
τα συστήματα μας ενσωματώνουν όλες τις νέες τεχνολογίες, καλύπτοντας κάθε είδους 
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

  Εγγύηση και πιστοποίηση λειτουργίας  
       των προϊόντων Ασφαλείας

  Άμεση και ευέλικτη υποστήριξη

  Διαρκής εκπαίδευση στις Υπηρεσίες  
       προϊόντων Ασφαλείας

  Συνεχής αναζήτηση για τις τελευταίες  
       τάσεις – ανάγκες της αγοράς
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Δραστηριότητες /

Τηλεφωνικά Κέντρα
Η DWWC GROUP με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, έχει 
σχεδιάσει ένα σύνολο υπηρεσιών ώστε να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο 
της επαφής του πελάτη με τον καταναλωτή.
(customer acquisition and retention services, customer care services, research services, 
call center support services)

– Βασικά χαρακτηριστικά:

  Λειτουργία 24/365

  Πολύγλωσσες υπηρεσίες

  Δυνατότητες Live Agent και IVR

  Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας

  Προστασία δεδομένων  
      προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)

  Προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης  
      και αναφοράς

  Σχέδια υποδομής πληροφορικής και  
      τηλεπικοινωνιών CoB για όλα τα  
      τηλεφωνικά κέντρα

  ΚΡΙ (κόστος, παραγωγικότητα, επίπεδο  
      εξυπηρέτησης, διαχείριση κλήσεων)

  Μετρήσεις απόδοσης εργαζομένων,  
      διαδικασίες αξιολόγησης και  
      ενδυνάμωσης

  Βελτίωση της παραγωγικότητας

  Ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών

  Βελτιστοποίηση σχέσεων με τους πελάτες

  Εξατομικευμένη επικοινωνία

  Αναγνωρισιμότητα επωνυμίας προϊόντος σε  
      υπάρχουσες και νέες αγορές

  Αύξηση πωλήσεων

  Δημιουργία νέων επιχειρηματικών  
      ευκαιριών

Οι υπηρεσίες του τηλεφωνικού κέντρου επικοινωνίας της DWWC GROUP πληρούν τα δι-
εθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001, ISO 27001 καθώς συμμορφώνονται πλήρως με τους 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς που αφορούν τον ευρύτερο κλάδο.

Μέσω των υπηρεσιών του τηλεφωνικού κέντρου επικοινωνίας της DWWC GROUP και 
των συμπληρωματικών υπηρεσιών που αναθέτονται σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι πελά-
τες είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους marketing που έχουν θέσει όπως:

Η DWWC με τεχνογνωσία και 
αποτελεσματική διαχείριση 
των διαδικασιών, διατηρεί 
ανταγωνιστική θέση στην αγορά 
εξυπερωτώντας με επιτυχία τις 
ανάγκες κάθε επιχείρησης.
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 TECHFACE 
www.techface.gr

To www.techface.gr είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον αξιόπιστα 
ηλεκτρονικά καταστήματα το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς με στόχο να 
αποτελέσει την πρώτη επιλογή για έξυπνες, άνετες και ευχάριστες αγορές.

Σταθερή πολιτική της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τις χαμηλότερες 
τιμές της αγοράς αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα χαμηλά λειτουργικά της έξοδα ως 
κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, διατηρώντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα και 
αξιοπιστία που προσφέρουν τα επώνυμα προϊόντα.

Μεταξύ άλλων διαθέτει φυσικό κατάστημα στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Διαθέτει στα «ηλεκτρονικά του ράφια» 
περισσότερα από 10.000 προϊόντα 
από 400 brands, σε 200 διαφορετικές 
κατηγορίες, προσφέροντας τις 
καλύτερες προτάσεις της αγοράς για το 
σπίτι, το γραφείο, την επιχείρηση και την 
οικογένεια.

Προσφέρει στους καταναλωτές τη 
δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα 
σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων 
τεχνολογίας, κινητής τηλεφωνίας, 
hardware ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
είδη gaming, προϊόντα ήχου και 
εικόνας, εργαλεία και είδη σπιτιού.
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PRECISE
www.precise.gr

Το www.precise.gr αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και αξιόπιστα ηλε-
κτρονικά καταστήματα με ιδιαίτερες συλλογές διαχρονικών και μοντέρνων 
ρολογιών με χαρακτηριστική κομψότητα.

Η ποικιλία των προϊόντων μας και η άμεση εξυπηρέτηση με σεβασμό στην προσωπικότητα 
και τις ανάγκες των πελατών αποτελούν για εμάς πρωταρχικό ρόλο για την διαρκή μας 
ανάπτυξη.

Πρόσφατα άνοιξε τις πύλες του και το φυσικό μας κατάστημα στην περιοχή 
του Γαλατσίου με τεράστιο εύρος επιλογών αλλά και με μεγάλη συλλογή από 
luxury watches για τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει 
συνεργασίες με επίσημους 
αντιπροσώπους και διανομείς 
χονδρικής πώλησης στην Ευρώπη, 
έχοντας πάνω από 3.000 προϊόντα και 
παρέχοντας τις πιο δυνατές προτάσεις 
αγοράς.

Η ομάδα μας είναι σε θέση να 
παρέχει στον πελάτη τις κατάλληλες 
πληροφορίες ώστε να μπορέσει να 
επιλέξει το πλέον κατάλληλο ρολόι 
προσφέροντας του, την ιδανική σχέση 
τιμής – ποιότητας.
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L.A. MEDICARE
www.lamedicare.gr

Το L.A. Medicare αποτελεί ένα πολυτελές σύγχρονο και ολοκληρωμένο κέ-
ντρο αισθητικής στο Νέο ηράκλειο προσφέροντας εξατομικευμένα θερα-
πευτικά πρωτόκολλα ομορφιάς με άμεσα ορατά αποτελέσματα μέσω εγκε-
κριμένων και πιστοποιημένων θεραπειών.

Οι παροχές του χώρου αφορούν αισθητική σε πρόσωπο και σώμα, αδυνάτισμα με ρο-
μποτική τεχνολογία για την απώλεια τοπικού πάχους, αποτρίχωση με laser Αλεξανδρίτη 
τελευταίας γενιάς και μασάζ με πάνω από 40 διαφορετικά είδη, καλύπτοντας σφαιρικά την 
ανάγκη για ολοκληρωμένη ομορφιά και υγεία.

Οι όροι ευεξία, ομορφιά, περιποίηση - αναζωογόνηση είναι 
συνώνυμοι του L.A. MEDICARE.

Το έμπειρο και καταρτισμένο 
προσωπικό μέσα από την πληθώρα 
υπηρεσιών έχει ως στόχο να παρέχει 
στους επισκέπτες τον κατάλληλο 
συνδυασμό θεραπειών ώστε να ζήσουν 
μοναδικές στιγμές χαλάρωσης, ευεξίας, 
αναζωογόνησης και ομορφιάς.

Καθώς αυξάνονται ταχύτατα οι ρυθμοί 
της καθημερινότητας στα πλαίσια της 
τεχνολογικής και βιομηχανοποιημένης 
εποχής, το στρες και οι διαταραχές που 
σχετίζονται με αυτό έχουν κυριαρχικό 
ρόλο στην σημερινή μας κοινωνία.
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