
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τεύχος 1 2013 Ιούλιος 

Roussakis
s news 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 

Αγαπητοί συνεργάτες κρατάτε στα χέρια σας το πρώτο 

τεύχος της νέας έκδοσης Roussakis News. Η συγκεκριμένη 

έκδοση θα κυκλοφορεί κάθε 2 μήνες με σκοπό να σας 

ενημερώνει για όλες τις νέες  δραστηριότητες και όλα τα νέα 

προϊόντα της Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Νέο δυναμικό εταιρικό Website 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατασκευή της νέας, πλήρως ανανεωμένης, 

εταιρικής ιστοσελίδας της Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Στο διαδικτυακό 

τόπο www.roussakis.eu , ο επισκέπτης μπορεί να βρει μια μεγάλη γκάμα 

επώνυμων και ποιοτικών συσσωρευτών, από τους κορυφαίους κατασκευαστές 

ACDelco, Yuasa, GS, Suntech και Trojan.  

 

Εκτός όμως από τους συσσωρευτές που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα 

εφαρμογών, ο επισκέπτης μπορεί επίσης να βρει προϊόντα και αναλυτικές 

πληροφορίες στις ακόλουθες κατηγορίες: Φορτιστές CTEK, Όργανα 

μετρήσεων, Εκκινητές, Λιπαντικά ACDelco , Σπαστά ποδήλατα 

Montague. 

 

Το www.roussakis.eu αντανακλά πλήρως το όραμα της εταιρείας που είναι η 

παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων με τη βοήθεια των προϊόντων 

της εταιρείας και της σε βάθος γνώσης τους από το άρτια καταρτισμένο 

τεχνικό προσωπικό της. 

 

Επανασχεδιασμός εταιρικού προφίλ 
Το νέο εταιρικό προφίλ της Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. καταγράφει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία στην αγορά 

των συσσωρευτών, παρουσιάζοντας την ευρεία γκάμα επώνυμων και ποιοτικών 

προϊόντων της (ACDelco, Yuasa, GS, Suntech, Champion, B & P, Trojan). Εκτός 

από τους συσσωρευτές, το νέο εταιρικό προφίλ παρουσιάζει με λεπτομέρειες και τα 

υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας. 

 

http://www.roussakis.eu/
http://www.roussakis.eu/


  

Πρόγραμμα 

ανακύκλωσης 

παλιών μπαταριών 
 

Η ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και υποχρέωση κάθε 

εταιρείας που θέλει να συμβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών ζωής. 

Ανακυκλώνοντας δημιουργούμε ένα καθαρότερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. 

Η Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. εγκαινιάζει το νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης 

μπαταριών «Ανακυκλώστε και κερδίστε διπλά».  

 

Με το νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών, η Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

συμβάλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής, προσφέροντας πλούσια δώρα σε όσους επαγγελματίες επιθυμούν να 

ανακυκλώσουν τις παλιές τους μπαταρίες. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
FACEBOOK: 
Με δώρο ένα 

ποδήλατο 
Montague X50 

 

Ολοκληρώθηκε με 
μεγάλη επιτυχία ο 

διαγωνισμός της Γ.Δ. 
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
στο Facebook με δώρο 

ένα ποδήλατο Montague 
SwissBike X50 αξίας 

700 ευρώ. Η απήχηση 
του διαγωνισμού  
ξεπέρασε κάθε 

προσδοκία με 5.000 
συμμετοχές και πάνω 

από 450.000 
κοινοποιήσεις.  

Οι μπαταρίες 

της Trojan 

ξεπερνούν τα 

15 χρόνια 

ζωής  

Από τον Οκτώβριο του 2010, η Trojan διεξάγει δοκιμές IEC 61427 σε όλες τις 

μπαταρίες βαθειάς εκφόρτισης. Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν πως οι 

μπαταρίες ξεπέρασαν την προβλεπόμενη 10ετή διάρκεια ζωής τους, φτάνοντας 

επιτυχώς τα 15 έτη. Η δοκιμή είναι μια επιταχυνόμενη προσομοίωσης των ακραίων 

συνθηκών λειτουργίας της μπαταρίας σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής 

ενέργειας και γίνεται με την υποβολή ενός 2V στοιχείου σε μια περίοδο 150 κύκλων. 

Οι μπαταρίες έχουν σχεδιαστεί για υψηλές απαιτήσεις ενέργειας ώστε να προσφέρουν 

1,500 κύκλους σε 80% βάθος αποφόρτισης. Η σειρά Industrial διαθέτει προηγμένης 

τεχνολογίας μπαταρίες που προσφέρουν μέγιστη απόδοση και κορυφαία αξιοπιστία 

 

ISO 9001 
Πιστοποίηση 

ποιότητας 
 

 

Για ακόμα μια φορά 
ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς η ετήσια 
επιθεώρηση του ISO για 

την ανανέωσή της 
πιστοποίησης του 

συστήματος διαχείρισης 
της ποιότητας της Γ.Δ. 
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 

9001:2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Club Roussakis - 
 
Πρόγραμμα επιβράβευσης 
συνεργατών 

To Club Roussakis είναι το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης συνεργατών της εταιρείας 

μας. Το νέο μας αυτό πρόγραμμα αντικατοπτρίζει πλήρως την βασικότερη επιθυμία της 

εταιρείας μας, που δεν είναι άλλη από το να δίνει επιπλέον αξία στο κάθε 1 ευρώ που 

επενδύετε σε προϊόντα της Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Σχεδιάσαμε το Club 

Roussakis γνωρίζοντας πολύ καλά πως κάθε συνεργάτης μας έχει διαφορετικές ανάγκες 

και απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να σας προσφέρουμε την επιβράβευση και τα 

προνόμια που πραγματικά χρειάζεστε, επιλέξαμε για εσάς μια μεγάλη γκάμα δώρων και 

υπηρεσιών που είμαστε σίγουροι πως θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό. Πιο 

συγκεκριμένα μπορείτε να επιλέγετε δώρα από της ακόλουθες κατηγορίες: 

 

 Προϊόντα εταιρείας Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 Δωροεπιταγές Καυσίμων, Super Market, Εστίασης, Ρουχισμού κ.α 

 Ηλεκτρικές συσκευές & gadgets 

 Είδη για το σπίτι 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, ο κατάλογος Club Roussakis θα κυκλοφορήσει τον 

Σεπτέμβριο του 2013. Είμαστε βέβαιοι πως ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του θα βρείτε το 

επόμενο δώρο για εσάς και αυτούς που αγαπάτε. 

 

CTEK 
Νέος ψηφιακός 

αναλυτής 
συσσωρευτών 

 

Ο νέος ψηφιακός αναλυτής 
είναι κατάλληλος για όλους 

τους 12V συσσωρευτές 
μολύβδου: ανοικτού τύπου 

(ξηράς φόρτισης), MF, 
κλειστού τύπου, AGM και 

GEL. Καταγράφει 
αυτόματα τα 

αποτελέσματα και όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν. 
Ελέγχει με ασφάλεια 

συσσωρευτές από 200Α 

έως 1200Α. 

- Smart Premium -  

Προνομιακές τιμές!   

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως δημιουργήσαμε το  “Smart 

Premium” με σκοπό να σας προσφέρουμε προνομιακές τιμές σε όλα τα προϊόντα της 

εταιρείας μας. Το “Smart Premium” δίνει την ευκαιρία σε επιλεγμένους συνεργάτες, 

να εμπλουτίσουν την γκάμα των προϊόντων τους σε προνομιακές τιμές. 

Για να μάθετε και εσείς περισσότερες λεπτομέρειες για τα προνόμια του “Smart 

Premium” και για το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε,  παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί 

μας. 

 

 

YUASA 
Χορηγός του 

Moto GP 
 

 

Η Yuasa για πρώτη 
φορά χορηγός του Moto 

GP. Η εταιρεία είναι 
χορηγός της ομάδας 
HRC Repsol Honda 

team και των αναβατών 
της Dani Pedrosa και 

Marc Marquez. 


