
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τεύχος 8 2015 Μάϊος 

Roussakis
s news 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 

Αγαπητοί συνεργάτες το συγκεκριμένο Newsletter 

παρουσιάζει προσφορές, νέα προϊόντα όπως επίσης και μια 

νέα δυναμική συνεργασία με μία κορυφαία εταιρεία στον 

χώρο των μπαταριών, που δεν είναι άλλη από την 

GLOBAL. Για τη Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι πολύ 

σημαντικό εξασφαλίζει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες 

ώστε να σας προσφέρουμε προϊόντα αξιόπιστα και 

ανταγωνιστικά. 

Νέα προσφορά GS 

Οι μπαταρίες GS δεν χρειάζονται πλέον καμία απολύτως σύσταση καθώς 

εδώ και δεκαετίες, επιδεικνύουν μοναδική αξιοπιστία και ποιότητα.  

 

Οι μπαταρίες GS προσφέρουν κορυφαία ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς και 

θέτουν στην αγορά  διαρκώς νέα μέτρα σύγκρισης. Εδώ και χρόνια οι 

μπαταρίες GS αποτελούν μια από τις κορυφαίες επιλογές των 

επαγγελματιών του χώρου. Αυτό βέβαια είναι αναμενόμενο καθώς η GS 

διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από κορυφαίας ποιότητας συσσωρευτές, που 

με τις επιδόσεις και την αξιοπιστία τους θα ικανοποιήσουν και τους πιο 

απαιτητικούς.  

 

Η νέα προωθητική ενέργεια 10+1 της  Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε σας 

δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε 1 μπαταρία 45Ah (JIS) για κάθε 

παραγγελία 10 μπαταριών GS. 

 

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει μέχρι τις 30/06/2015 

 

Νέα συνεργασία με την GLOBAL  
Η Γ.Δ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με χαρά ανακοινώνει μια νέα συνεργασία με την 

SEBANG GLOBAL BATTERY Co.,Ltd. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1952 και 

αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες μπαταριών στη Κορέα αλλά και σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Η SEBANG GLOBAL BATTERY Co.,Ltd  διανέμει τα 

προϊόντα της σε περισσότερες από 120 χώρες. 

 

Η Γ.Δ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. εξασφάλισε την διανομή των κορυφαίων σε 

ποιότητα και αξιοπιστία μπαταριών Premium Supreme. Επικοινωνήστε μαζί μας 

για να σας αποστείλουμε τον τιμοκατάλογο της νέας σειράς μπαταριών Premium 

Supreme. 
 

 



 

 

 

Ανακυκλώστε και 

κερδίστε επιπλέον 

πόντους στο Club 

Roussakis 

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα ανακύκλωσης παλιών μπαταριών της 

Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με τον αριθμό των εταιρειών που συμμετέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα να αυξάνετε διαρκώς.  

 

Ήρθε λοιπόν η στιγμή να επιβραβεύσουμε όλους εσάς που συμμετέχετε στο πρόγραμμα 

ανακύκλωσης παλιών μπαταριών, προσφέροντάς σας ακόμα περισσότερα οφέλη. Έτσι 

λοιπόν, για κάθε 1 τόνο παλιών μπαταριών προς ανακύκλωση σας δίνουμε 1.000 

επιπλέον πόντους για να τους εξαργυρώσετε σε προϊόντα ή δωροεπιταγές που σας 

προσφέρει το πρόγραμμα ανταμοιβής πελατών Club Roussakis. 

 

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια είναι περιορισμένου χρόνου και θα διαρκέσει 

μέχρι τις 30/06/2015 

 

ΌΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

DHC 

Νέος αναλυτής 
μπαταριών 

βαθειάς 
εκφόρτισης 

 

Η DHC πρόσφατα 
κυκλοφόρησε τον νέο 

ψηφιακό αναλυτή 
μπαταριών βαθειάς 

εκφόρτισης EVT-1. Είναι 
κατάλληλος για μπαταρίες 

6V, 8V, και 12V και 
διαθέτει εκτυπωτή. Ο νέος 
αναλυτής της DHC διαθέτει 

κορυφαία ποιότητα 
κατασκευής, είναι 

λειτουργικός και πολύ 
εύκολος στη χρήση.  

 

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ  

CTEK: 

Επανασχεδιασμός 

εταιρικού 

λογότυπου 

 

Η CTEK έχει πλέον 
καινούργιο εταιρικό 
λογότυπο. Το νέο 

μοντέρνο λογότυπο 
σχεδιάστηκε ώστε να 

αντανακλά πλήρως την 
αξιοπιστία και την 

ποιότητα των προϊόντων 
CTEK. Σύντομα θα 

βρίσκεται σε όλες τις 
ανανεωμένες συσκευασίες 

της CTEK 
 

Νέα καλοκαιρινή 

προσφορά από την 

CTEK με πλούσιο 

πακέτο δώρων  

Η CTEK θέλοντας να ανταμείψει την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα προϊόντα της όλα 

αυτά τα χρόνια, δημιούργησε μια μοναδική καλοκαιρινή προσφορά αποκλειστικά για 

όλους εσάς. 

 

Για κάθε παραγγελία 10 φορτιστών CTEK σας προσφέρουμε πλούσιο πακέτο δώρων 

που περιέχει: 

 Τσάντα πλάτης 

 Πετσέτα παραλίας 

 Μπουκάλι νερού 

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια ισχύει για περιορισμένο αριθμό δώρων και θα 

διαρκέσει μέχρι τις 30/06/2015 

 


