Αθήνα 01/11/2018

Αγαπητοί Κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνούμε μαζί σας για να εγκαινιάσουμε μία συνεργασία που
είμαστε βέβαιοι ότι θα αποβεί ωφέλιμη και παραγωγική και για τις δύο πλευρές.
Γνωρίζουμε ότι η ΠΟΞ αποτελεί μία από τις ιστορικότερες ομοσπονδίες της χώρας, που
εδώ και σχεδόν 70 χρόνια στηρίζει τους επαγγελματίες της Ελληνικής ξενοδοχίας στο
σύνολο της επικράτειας.
Από την άλλη πλευρά η METRO ΑΕΒΕ και η αλυσίδα χονδρικής της METRO Cash &
Carry, αποτελεί επίσης μία 100% ελληνική, ιστορική εταιρεία που από το 1976 – που
έφερε το θεσμό του cash & carry στην Ελλάδα – στηρίζει με σταθερότητα και συνέπεια
τον Έλληνα επαγγελματία και τους τοπικούς παραγωγούς σε κάθε γωνιά της χώρας μας.
Το δίκτυο χονδρικής METRO Cash and Carry αριθμεί σήμερα 49 καταστήματα και
διατηρεί σταθερά ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με σημεία σε κάθε γωνιά της
ελληνικής επικράτειας. Η πολύχρονη εμπειρία μας στο χονδρεμπόριο, η οργανωτική
δομή και ο σεβασμός στις ανάγκες του επαγγελματία, σε συνδυασμό με τη βαθιά
επιθυμία για άψογη εξυπηρέτηση, αποτελούν μερικά μόνο από τα σημεία αναφοράς
που μας βοήθησαν να πετύχουμε να είμαστε και να παραμένουμε σταθερά το πρώτο
και μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα. Με την ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη που
διαθέτουμε, έχουμε τη δυνατότητα να παραχωρούμε στους πελάτες μας κάθε
πρόσθετο κέρδος που προκύπτει, διαμορφώνοντας συνεχώς τις πλέον ανταγωνιστικές
τιμές.
Ως METRO Cash and Carry εγκαινιάζουμε με χαρά τη συνεργασία μας με την ΠΟΞ, με
στόχο την παροχή άριστων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα μέλη της μέσα
από σημαντικές, ειδικές παροχές και προνόμια που ακολουθούν.
Θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή διευκρίνιση και με διάθεση να
λύνουμε όλα τα θέματα, ώστε η συνεργασία μας να αποτελεί θετικό σημείο αναφοράς
για όλους μας.
Με εκτίμηση
Δημήτρης Πουλάκης
Διευθυντής Λειτουργίας Καταστημάτων METRO Cash & Carry

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΞ ΑΠΟ ΤΑ METRO Cash & Carry

Α. Οικονομικές Παροχές
Δημιουργία ειδικού πακέτου συνεργασίας που θα περιλαμβάνει:






Ενισχυμένη κλίμακα έκπτωσης.
Ανταγωνιστικότερες σταθερές παροχές/εκπτώσεις επί των τιμοκαταλόγων των
προμηθευτών.
Σημαντικά χαμηλές τιμές για τα μέλη που προτιμούν συνεργασία σε επιλεγμένες
κατηγορίες προϊόντων με σταθερές τιμές και άμεση έκπτωση κατά τη
τιμολόγηση.
Παροχή συμφωνημένου πλαφόν πίστωσης για τη διευκόλυνση των μελών.

Β. Εξυπηρέτηση





Δωρεάν (με συγκεκριμένες προϋποθέσεις) παράδοση των παραγγελιών σε
συμφωνημένη ημέρα και ώρα.
Υποστήριξη της διαδικασίας παραγγελίας/τροφοδοσίας.
Τακτική επαφή με επίσκεψη ή τηλεφωνική επικοινωνία του υπευθύνου
πελατολογίου της περιοχής.
Συνεχής ενημέρωση για προσφορές ενέργειες και νέα προϊόντα ενδιαφέροντος.

