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Ο Στόχος μας
Mε επίκεντρο τον άνθρωπο!!!
Ικανοποίηση του πελάτη
Η ικανοποίηση του πελάτη μέσα από την παροχή προστιθέμενης αξίας και τη μακροχρόνια συνεργασία. Συνεχή
προσπάθεια σχέσης εμπιστοσύνης μέσω προσωπικής και επαναλαμβανόμενης επαφής. Τακτική ενημέρωση για
προϊόντα, νέα του κλάδου, εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω webinar και συχνές προσφορές προϊόντων.
Εξελικτική πορεία
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Η εξελικτική πορεία μας μετράει αρκετά χρόνια μέσα απο τις σταθερές συνεργασίες αλλά και την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων μας. Ο συνεταιρισμός επενδύει στην έρευνα νέων ανταγωνιστικών προϊόντων με στόχο την ανάπτυξη
και την εδραίωση τους στην ελληνική αγορά. Ο κλάδος της πληροφορικής και της τεχνολογίας χαρακτηρίζεται από
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πολυπλοκότητα, σύνθετες πληροφορίες και μεγάλο όγκο δεδομένων. Η μακροχρόνια εμπειρία και η εξειδίκευση των
ανθρώπων μας είναι το όχημα που μας δίνει τη δύναμη να προχωράμε με αισιοδοξία και σε τροχιά ανάπτυξης.
Ανάπτυξη
Ανάπτυξη συνεργασίας με περισσότερους κορυφαίους οίκους του εξωτερικού. Ανάπτυξη σε περισσότερες χώρες.
Εδραίωση των brand στην ελληνική αγορά.
Περιβάλλον εργασίας
Το περιβάλλον εργασίας στηρίζεται στην ομαδικότητα μεταξύ τμημάτων, στην ελευθερία λόγου όλων των
εργαζομένων, στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ακεραιότητας, στη συνεχή βελτίωση, γνώση και
καινοτομία.

Π

Η Πορεία μας
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To Όραμα μας
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Η ιστορία μας στο χώρο της πληροφορικής έχει συνεχόμενη διάρκεια 54 χρόνια από το 1966 ως 2020. Ξεκινώντας το
1967 με τον διακριτικό τίτλο Μακεδονικά Ηλεκτρονικά ΕΠΕ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φτάσαμε σήμερα να
είμαστε ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων Μακεδονικά Περιφερειακά. Ξεκίνησε με την αγάπη του Γιάννη Βοκολίδη, για την
τεχνολογία και τους ανθρώπους και στηρίχθηκε από την επιμονή και τη διάρκεια στα χρόνια των εργαζομένων, που
σήμερα συγκαταλέγονται στους συνεταιριστές.

Ένας βιώσιμος κόσμος πιο συνδεδεμένος, πιο
ανθρώπινος, πιο λειτουργικός, με εμπιστοσύνη και
συνεργατικότητα!!!
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Οι αξίες μας:

Ο συνεταιρισμός αναπτύσσεται με βάση τις αρχές της
βιώσιμης ανάπτυξης και με προσήλωση σε ένα ισχυρό
αξιακό σύστημα, που στηρίζεται:
• στην εντιμότητα
• στη διαφάνεια
• στη κοινωνική υπευθυνότητα
• στη φροντίδα για το κοινό καλό
και αποτελεί τον πυρήνα της κουλτούρας και της
φιλοσοφίας του.

Συν-εργάσου μαζί μας!!!
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Το αντικείμενο μας:
Το αντικείμενο μας είναι Β2Β διανομή εξαρτημάτων και περιφερειακών Η/Υ σε Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκάνια και Μάλτα. Σε
συνεργασία με σημαντικούς οίκους στο χώρο της τεχνολογίας και με την τεράστια τεχνογνωσία μας συνεχίζουμε
δυνατά.

Επίσημες συνεργασίες:
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δες περισσότερα εδώ...
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