
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΝ1κοΣ Δ1ΕΥθγΝΤΗΣ ΑυτοΜΟτινΕ SoLυτιοΝS ΕΠΕ

Στnν Αυtοmοtίνe δnμιουργούμε
σχέσεις εμπιστοσύνnς
Για τnν Αυtοmοtίνe sοΙυtίοns, εταιρία που εξειδικεύεται στον
χώρο τnς επαγγελματικής nλεκτροκίνnσnς, αποτελώντας τον
πλέον αξιόπιστο συνεργάτn τnς ξενοδοχειακής αγοράς, μιλάει
στο «Χ&Τ» ο γενικός διευθυντής τnς εταιρίας,
κ. Δnμήτρnς Καπετανάκnς, τονίζοντας ότι σnμείο αναφοράς

για τnν εταιρία αποτελεί n δnμιουργία σχέσεων εμπιστοσύνnς
με τους πελάτες τnς.

ΠΟιυ  είνuι  n  παρουσίυ  τns  ετυιρίυs σττιν ξενοδοχειακή  πγορά;

Τι  μερίδιο  κατέχουν οι  πωfΙήοειs τns στον ξενοδοχειυκό

χώρο  κuι  πωs διυφπίνοντuι  οι  εξεnίξειs Οε υυτό το  κομμάτι

δρuΟΤnΡ|ότnΤάs  Τns;

Η  Αυtοmοtίνe sο|υtίοnS  ιδρύθηκε το 2000 και ασχολείται επαγ-

γελματικά με την ηλεκτροκίνηση, τη συντήρηση πρασίνου σε γή-
πεδα γκολφ και δημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και τον εξοπλισμό

γκολφ για καταστήματα και παίκτες.
Διαθέτει την πληρέστερη σειρά ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην

Ευρώπη, αφού αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις εταιρίες ΕΖGΟ,

Μeleχ  και  ΕΙeCtrα,  τα  βιομηχανικά  οχήματα  ΤαyΙοr  Dυnn,  ενώ

στον τομέα των  μπαταριών  βαθιάς εκφόρτισης, την  κορυφαία

αμερικάνικη εταιρία Τrοjαn. Αποτελεί τη μοναδική, ελληνική εται-

ρία με συνεχή παρουσία στην ξενοδοχειακή αγορά, με ποσοστό
άνω του 80Ο/Ο σε μερίδιο πωλήσεων.

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, παρά της δυσκολίες, το κομ-

μάτι  του  τουρισμού  δείχνει  να  εξελίσσεται  συνεχώς,  προσφέ-

ροντας  κορυφαίες  υπηρεσίες.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  Αυtοmοtίνe

Sο|υtίοns, έχει ως κύριο στόχο της να βρίσκεται μπροστά από τις

εξελίξεις, με στρατηγικές κινήσεις, που αποσκοπούν στην άριστη

εξυπηρέτηση.

ΠΟm είνtιι ™  Οτοιχείυ εκείw, τυ οποίυ έχουν καθιερώσει τnν

ε™ιρία  οτnν εfΙfΙnνική  uγορά  κπι  υπάρχουν σκέψειs γιu  υύξnσn

ι:ων κωδι κών/π ρο'ι.όντων;

Η  συνεργασία  μας  με τα  μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτή-

ματα και ομίλους μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Για
την εταιρία,  η  δουλειά  μας  δεν  σταματά  με την πώληση  ενός

οχήματος.

Αντίθετα,  με την  πώληση  ξεκινά  μια προσωττική  σχέση  με τον

πελάτη,  στον  οποία  είμαστε  πάντα  δίπλα,  καλύπτοντας  άμεσα

οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.

Έχοντας σαν γνώμονα αυτό, διευρύνουμε συνεχώς την ποικιλία

των ειδών που διαθέτουμε, όπως έγινε και το 2016, όπου εντάξα-

με στην προ.ι.οντική  μας πρόταση όλη τη σειρά ηλεκτροκίνησης
της  εταιρίας Τrορίcα|  ΑΕ  (ηλεκτροκίνητα  ποδήλατα,  sCοοter  κCιι

οχήματα ειδικής χρήσης).

Γιιιτί  κάποιοs νπ  επmέξει  τπν Αυtomotίνθ  SolutίοnS;  ΠΟιυ  είνυι  ™

στοιχείυ  εκείνπ ™  Οποίυ  διυφοροποιούν τπν ετυιρίυ  ιιπό  ομοειδείs

ε™ιρίεs του  κfΙάδου τπs;

Στην Αυtοmοtίνe  κάθε περίπτωση  εξετάζεται ξεχωριστά σε συ-

νεννόηση με τον πελάτη και τις απαιτήσεις του.

Είμαστε  η  μοναδική  εταιρία  με  ιδιόκτητο  συνεργείο,  άρτια  εκ-

παιδευμένους τεχνικούς, οργανωμένο τμήμα πωλήσεων, πλήρες

στοκ ανταλλακτικών και αfter Sαιe  serνίce.

Παράλληλα,  διαθέτουμε  τη  μεγαλύτερη  γκάμα  (άνω  των  150)

οχημάτων  στην  Ευρώπη  και  StοCΚ  τουλάχιστον  80  οχημάτων,

διαφόρων τύπων, άμεσα διαθέσιμο, στις αποθήκες μας, στην Ελ-

λάδα.

Για εμάς ο στόχος δεν είναι απλά να πουλήσουμε ένα οποιοδή-

ποτε όχημα, αλλά να δημιουργήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης,

όπου όλοι Θα είναι ικανοποιημένοι από το αττοτέλεσμα.
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