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ADVERTORIAL

Tάκης Λουκέρης (Adus): Δεν αφήσαμε κανένα ράφι άδειο

Το 2020, ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για 
όλο τον κόσμο.
Πρωταγωνιστές σε αυτή τη χρονιά 
ήταν η αγορά του Super-Market και ο 
τομέας της τεχνολογίας.
Το Super Market, γιατί ο ρόλος 
του άλλαξε ριζικά την ζωή των 
καταναλωτών, αφού για ένα μεγάλο 
διάστημα αποτελούσε τηνμοναδική 
έξοδό μας από το σπίτι, την 
κοινωνικοποίησή μας και τα ψώνια 
μας, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη 
ανάπτυξη από όλες τις προβλέψεις.
Η Τεχνολογία, γιατί η χρήση της 
ήταν απαραίτητη για να καλύψει τις 
ανάγκες της τηλεργασίας και της 
τηλεκπαίδευσης. 
Η ADUS βρέθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους στο επίκεντρο αυτών 
των προκλήσεων και κατάφερε 
να εξασφαλίσει τους στόχους των 
πελατών της αλλά και να σταθεί στο 
ύψος των απαιτήσεων της αγοράς του 
Super Market.
Ο απολογισμός αυτής της χρονιάς 
για την εταιρεία μας χαρακτηρίζεται 

για ακόμη μια φορά θετικός στους 
παρακάτω τομείς:
Κρατήσαμε ασφαλείς τους ανθρώπους 
μας, οι οποίοι εκτέθηκαν περισσότερο 
από όλους στα καταστήματα Super 
Market, αντιδρώντας άμεσα στα 
νέα δεδομένα και παρέχοντας τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Δεν αφήσαμε κανένα ράφι άδειο 
από τα προϊόντα των πελατών μας 
και ικανοποιήσαμε τις αγοραστικές 
ανάγκες των καταναλωτών.
Λειτουργήσαμε από την πρώτη 
μέρα κανονικά χρησιμοποιώντας τις 
υπάρχουσες, προηγμένες τεχνολογικά 
υποδομές μας, χωρίς να αφήσουμε 
κανένα κενό επικοινωνίας.  
Το σύστημά μας έχει σχεδιασθεί 
λαμβάνοντας υπόψη όλους 
τους παράγοντες που μπορεί να 
καθυστερούσαν την άμεση παραλαβή 
σε real time των αρχείων που απαιτεί 
η δουλειά μας τόσο inbound όσο και 
outbound.  
Διαφορετικοί χρήστες μπορούν να 
παραλαμβάνουν και αποστέλλουν 

πληροφορίες κωδικών ανά κατάστημα, 
παραγγελίες, φωτογραφίες, απόθεμα,  
κ.α. χωρίς να ανησυχούν για τον 
όγκο των αρχείων και οι πελάτες 
μας να παραλαμβάνουν καθημερινά 
τα reports που έχουν συμφωνηθεί 
μεταξύ μας χωρίς τη διαμεσολάβηση 
τρίτου.
Αυξήσαμε τις συνεργασίες μας, 
προσθέτοντας στο portfolio μας νέους 
πελάτες. 
Κερδίσαμε 2 βραβεία, το DIAMONDS 
της ελληνικής οικονομίας και το 
BEST LAUNCHING για υπηρεσίες 
Πωλήσεων & Merchandising.
Η εταιρεία μας ατενίζει την νέα 
χρονιά, με αισιοδοξία. Είμαστε σε 
συνεχή τροχιά ανάπτυξης επί 11 
χρόνια και έτσι θα συνεχίσουμε. 
Τα συστατικά της επιτυχίας μας θα 
παραμείνουν τα ίδια:
Ποιότητα, οργάνωση, 
αποτελεσματικότητα και επίτευξη 
στόχων .
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