
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τεύχος 2 2013 Σεπτέμβριος 

Roussakis
s news 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 

Αγαπητοί συνεργάτες το καλοκαίρι έχει φτάσει και επίσημα 

στο τέλος του. Ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε 

τις μπαταρίες σας και να είστε έτοιμοι για νέες προκλήσεις. 

Σε αυτό το Newsletter θα σας παρουσιάσουμε τις 

καλοκαιρινές δραστηριότητες τις εταιρείας μας, όπως επίσης 

και αυτές που πρόκειται να υλοποιηθούν τους 

φθινοπωρινούς μήνες. 

Νέα B2B ενότητα στο www.roussakis.eu 

H Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια εταιρεία που πιστεύει και 

υποστηρίζει τη δυναμική και τις άπειρες δυνατότητες του διαδικτύου. Έτσι 

λοιπόν μετά τη παρουσίαση του νέου εταιρικού site στο newsletter του 

Αυγούστου, ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε τη νέα B2B ενότητα του 

www.roussakis.eu. 

Πλέον μπορείτε εύκολα με την εγράφη σας στη νέα B2B ενότητα του site μας, 

να έχετε στη διάθεση σας όλα τα προϊόντα μας, τις τιμές τους και ειδικές 

εκπτώσεις αποκλειστικά για εσάς. Πλέον μπορείτε να δίνετε την παραγγελία 

σας online, εύκολα και πάνω απ ‘όλα γρήγορα. 

 

Επισκεφτείτε λοιπόν το www.roussakis.eu και γραφτείτε στη νέα B2B 

υπηρεσία της Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα 

τα προϊόντα της εταιρείας μας, με το πάτημα ενός κουμπιού. Θα χαρούμε πολύ 

να ακούσουμε τα σχόλια σας ώστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη νέα 

μας υπηρεσία. 

 

 

To Club Roussakis είναι γεγονός  
Το Club Roussakis, το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης της Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε. είναι πλέον πραγματικότητα. Η εταιρεία μας εξασφάλισε μοναδικές 

προσφορές, αποκλειστικά για τα μέλη του Club Roussakis. Πιο αναλυτικά, στις 

σελίδες του νέου καταλόγους Club Roussakis θα βρείτε προσφορές από τις 

ακόλουθες εταιρείες: IKEA, REVOIL, ΣΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ, INTERSPORT, 

JUMBO.  

Καθώς ξεφυλλίζετε τις σελίδες του καταλόγου, εμείς προσθέτουμε διαρκώς νέες 

συνεργασίες με εταιρείες που θα προσθέσουν περαιτέρω αξία στις αγορές σας. 
 

http://www.roussakis.eu/


  

27 – 28 Νοεμβρίου 

2ήμερο Workshop 

με την Trojan 

Ο τομέας των συσσωρευτών βαθειάς εκφόρτισης είναι δυναμικός με συνεχείς 

τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για εμάς να παρακολουθούμε αυτές 

τις εξελίξεις ώστε να διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και να προσφέρουμε την 

καλύτερη δυνατή τεχνική υποστήριξη. Για τον παραπάνω λόγο, προσκαλέσαμε την 

Trojan Batteries για να μας επικοινωνήσει την εμπειρία και τη τεχνογνωσία της, σε ένα 

διήμερο Workshop στις 27 – 28 Νοεμβρίου. 

 

 Η επιλογή της Trojan Batteries ως ομιλητή στο Workshop έγινε με το εξής απλό 

κριτήριο: Θέλαμε τον κορυφαίο κατασκευαστή μπαταριών βαθειάς εκφόρτισης στον 

κόσμο, ώστε να μας ενημερώσει και να μας λύσει απορίες γύρω από θέματα που 

αφορούν την ορθή χρήση και εφαρμογή των συσσωρευτών βαθειάς εκφόρτισης. 

 

Το workshop θα διαρκέσει 2 ημέρες και θα είναι χωρισμένο στις παρακάτω 2 ενότητες: 

 27 Νοεμβρίου – Μπαταρίες βαθειάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκή χρήση 

 28 Νοεμβρίου – Μπαταρίες για αμαξίδια γκόλφ, ανυψωτικές πλατφόρμες 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

CAR & DRIVER: 

Με δώρο  

2 ποδήλατα  

Montague CX 

 

Ολοκληρώθηκε με 
μεγάλη επιτυχία ο 

διαγωνισμός της Γ.Δ. 
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
στο περιοδικό Car & 

Driver με δώρο 2 
ποδήλατο Montague CX 
Comfort αξίας 715 ευρώ 

το καθένα. Οι 
συμμετοχές στο 

διαγωνισμό για μια 
ακόμα φορά ξεπέρασαν 

κάθε προσδοκία  

Νέα 

συνεργασία 

της Yamaha 

με την Trojan 

Batteries  

H Yamaha Golf-Car Co εμπιστεύεται την νέα μπαταρία Traveler™ 8V της Trojan 

για όλα τα αμαξίδια γκόλφ της εταιρείας. Η Traveler™ 8V είναι μια καινούργια 

μπαταρία βαθειάς εκφόρτισης που διαθέτει 40% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση 

με τις υπόλοιπες μπαταρίες. Ο σχεδιασμός της Traveler™ 8V διαθέτει το 

πατενταρισμένο σύστημα προστασίας που περιλαμβάνει πιο χοντρά πλέγματα, πλάκες 

τυλιγμένες με μεμβράνη και την αποκλειστική T2 Technology™ με Maxguard® T2 

πολυδιαχωριστές. Για να παρατείνει περαιτέρω τη διάρκεια ζωής της, η Traveler™ 8V 

διαθέτει moss guard που μονώνει και προστατεύει το πάνω μέρος των πλακών της 

μπαταρίας και διαθέτει σκληρά τοιχώματα περιβλήματος για αυξημένη αντοχή. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

WMOTORS.GR: 

Με δώρο  

5 δωροεπιταγές  

αξίας 100 ευρώ 

 

Σε συνεργασία με ένα από 
τα μεγαλύτερα websites 

αυτοκινήτου, το 
www.wmotors.gr, η Γ.Δ. 
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

έδωσε την ευκαιρία σε 5 
τυχερούς να κερδίσουν 

από μια δωροεπιταγή των 
100 ευρώ για αγορές των 
προϊόντων της εταιρείας  

http://www.wmotors.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Φορτιστές CTEK- 
 
Ακόμα ένα βραβείο για 
τον MXS 7.0 

Ακόμα ένα βραβείο πρόσθεσε στη συλλογή της η CTEK. Σε πρόσφατο διαγωνισμό που 

οργάνωσε το περιοδικό Car Mechanics, ο φορτιστής CTEK MXS 7.0 κέρδισε το 

βραβείο “BEST BUY” ανάμεσα σε 10 επώνυμους φορτιστές της αγοράς. Οι φορτιστές 

βαθμολογήθηκαν για τα ακόλουθα: 

 

Πρακτικότητα: Αν ο φορτιστής συνοδευόταν από καλώδιο μόνιμης σύνδεσης στη 

μπαταρία και αν υπήρχε η δυνατότητα χρήσης του φορτιστή σε εξωτερικό χώρο 

(μόνωση) 

 

Ταχύτητα: Πόσο ομαλό ήταν το φορτίο και αν ο φορτιστής ξεκίναγε με καθαρισμό των 

πλακών με παλμικά κύματα. Επιπλέον βαθμούς κέρδιζαν οι φορτιστές με το υψηλότερο 

φορτίο και αυτοί που έδιναν την δυνατότητα χειροκίνητων επιλογών. 

 

Επιλογές προγραμμάτων: Πρόγραμμα AGM, αναζωογόνηση και συντήρηση μπαταρίας 

και η δυνατότητα λειτουργίας του φορτιστή για παροχή ρεύματος. 

 

Ακρίβεια: Η ακρίβεια του φορτίου και κατά πόσο ήταν ασφαλές να λειτουργεί ο 

φορτιστής με τη μπαταρία ακόμα συνδεδεμένη στο όχημα. 

 

Ο CTEK MXS 7.0 πέρασε με επιτυχία όλες τις δοκιμασίες και κέρδισε επάξια το 

βραβείο “BEST BUY”. Αξίζει να σημειωθεί πως το ίδιο βραβείο είχε κερδίσει και το 

2012. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Συνεχίζουμε 

δυναμικά 

Συνεχίζει με μεγάλη 
επιτυχία το πρόγραμμα 
ανακύκλωσης παλιών 
μπαταριών της Γ.Δ. 

ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο 
αριθμός εταιρειών που 

συμμετέχουν στη 
συγκεκριμένη ενέργεια 

αυξάνετε διαρκώς. 
Επικοινωνήστε μαζί μας 

για να σας ενημερώσουμε 
για το πως μπορείτε να 
επωφεληθείτε και εσείς. 

- YUASA -  

Νέα σειρά μπαταριών   

H Yuasa κυκλοφορεί τη νέα σειρά μπαταριών YBX. Ταυτόχρονά με την καινούργια 

αυτή σειρά, η Yuasa λανσάρει μια νέα, πιο δυναμική και εντυπωσιακή εμφάνιση με τα 

νέα αυτοκόλλητα. Η νέα σειρά μπαταριών της Yuasa έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις 

αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων οχημάτων. 

Η νέα σειρά YBX είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές EUROBAT, που απαιτούν τα 

αυτοκόλλητα των μπαταριών να αντανακλούν με ακρίβεια τα CCA και τα Ah. Έτσι 

λοιπόν το 100% των μπαταριών θα πρέπει να αποδίδει τις αναγραφόμενες τιμές με 

μέγιστη απόκλιση 10%. Τέλος, η νέα σειρά χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία που μειώνει 

την απώλεια νερού κατά 30%. Η νέα σειρά YBX θα κυκλοφορήσει σύντομα. 

 

YUASA 
Συνεργασία με 

Midtronics 
 

 

Η Yuasa συνεργάστηκε 
με την κορυφαία στο 

χώρο Midtronics ώστε 
να δημιουργήσει το νέο 
διαγνωστικό μπαταριών 

Yuasa YSP-117 για 
μπαταρίες 6 – 12V και 

1,2 – 25Ah. 


