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Η εταιρεία δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια δυναμικά στο χώρο 
των διανομών και πωλήσεων προϊόντων, συνάπτοντας συμφωνίες 
με ισχυρούς εγχώριους αλλά και διεθνείς συνεργάτες που παράγουν 
υψηλής ποιότητας προϊόντα διαθέτοντάς τα στην ευρύτερη αγορά 
της Βόρειας Ελλάδας.

ΝΕΔΕΛΤΖΙΔΗΣ
C A S E  S T U D Y
Η εταιρεία ΝΕΔΕΛΤΖΙΔΗΣ αποτελεί έναν σημαντικό συνεργάτη 
των μεγάλων εγχώριων και διεθνών παραγωγικών μονάδων 
στο χώρο της διανομής προϊόντων και ειδών super market.



Η  εταιρεία

Περιοχή
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τύπος
Ιδιωτικός Τομέας

Ιστότοπος
nedeltzidis.gr

Εγκαταστάσεις
5.000 τ.μ. 

Εργαζόμενοι
103 

Αύξηση 
κερδών με την 

ελαχιστοποίηση 
των ζημιών, από 

την επιστροφή
ευπαθών
φρέσκων

προϊόντων

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ
Η εταιρία “ΝΕΔΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ε.” διαθέτει ιδιόκτητους 
σταθμούς αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων στη Θεσσαλονίκη 
και στην Καβάλα, με εξειδίκευση στην εμπορία και παροχή υπηρεσιών 
Logistics για προϊόντα και είδη μεγάλων αγορών (super market).

Συνολικά περισσότερα από 5.000 τετραγωνικά μέτρα και πάνω από 
40.000 κυβικά μέτρα είναι διαθέσιμα για αποθήκευση προϊόντων. 
Διαθέτει ακόμη 1000 τετραγωνικά μέτρα διαμορφωμένα σε 
σύγχρονους ψυκτικούς θαλάμους (ψύξη και κατάψυξη) για τη φύλαξη 
ευπαθών προϊόντων.

Ο αυτοκινούμενος στόλος της εταιρίας αποτελείται από 32 φορτηγά 
οχήματα και 33 επιβατικά οχήματα, γεγονός που επαρκεί για να 
εκτελούνται 35 δρομολόγια καθημερινά και να εξυπηρετούνται 
περισσότερα από 800 σημεία.

Ο βασικός στόχος της εταιρίας που είναι να συνάπτει συμφωνίες 
με ισχυρούς συνεργάτες (Κανάκης, ΦΑΓΕ, Μιμίκος, Kleenex κ.α.) να 
εισάγει τα προϊόντα τους στη Ελλάδα και να τα διανείμει στην αγορά 
της Βόρειας Ελλάδας, εξυπηρετείται με τη λύση της σοθίτας mobile-
world xVan.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η διανομή προϊόντων για 
λογαριασμό των εταιριών Friesland Campina Hellas-NOYNOY , ΦΑΓΕ, 
HQF, ΔΩΔΩΝΗ. 

Το μεγάλο πρόβλημα ήταν το πώς ο οδηγός θε εκδίδει αυτόματα 
παραστατικά πωλήσεων στα μικρά κα μεγάλα σημεία πώλησης, 
εφαρμόζοντας τις πιο περίπλοκες και δύσκολες τιμολογιακές 
πολιτικές πωλήσεων που εφαρμόζουν αυτές οι εταιρίες.

Η ΛΥΣΗ
Η εταιρεία “ΝΕΔΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ε.” επέλεξε να προχωρήσει 
στην υλοποίηση της πλατφόρμας mobileworld xVan για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των φορτηγών αυτοκινήτων της, βοηθώντας 
παράλληλα και άλλα τμήματα της εταιρείας, όπως το εμπορικό τμήμα 
και τμήμα πωλήσεων.

Το mobileworld xVan έχει δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία 
“ΝΕΔΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ε.” να έχει πολύτιμη πληροφόρηση 



“αύξηση των εσόδων 
βελτιώνοντας 

τις στρατηγικές 
προώθησης”

σε πραγματικό χρόνο σε σχέση 
με τα σημεία πώλησης και 
τη διασύνδεσή τους με τους 
αντιπροσώπους πωλήσεων, 
παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα 
του πελάτη με τα πιο σημαντικά 
σημεία πωλήσεων.

Το λογισμικό xVan mobileworld, 
σε συνεργασία με το κεντρικό 
εμπορολογιστικό σύστημα 
,γνωρίζει όλες τις συμφωνίες με 
τους προμηθευτές, αλλά και με 
τους πελάτες, σε όποιο κανάλι 
διάθεσης και αν ανήκουν, είτε 
αυτοί είναι έμμεσοι ή άμεσοι, και 
είναι σε θέση να εκδίδει τα σωστά 
παραστατικά με το σωστό τρόπο 
πληρωμής (ένα ή περισσότερα) 
είτε αφορά την πώληση είτε την 
επιστροφή, χωρίς να χρειάζεται 
να επέμβει καθόλου o οδηγός\
πωλητής, απαλλάσσοντας τον 
έτσι από μία εργασία πολύπλοκη 
ίσως και δυσνόητη για αυτόν.

Παράλληλα, διασφαλίζει το 
λογιστήριο από λάθη που πιθανώς 
να κοστίζουν χρόνο και χρήμα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ενσωματώθηκαν στο xVan mobileworld όλες οι πολιτικές πωλήσεων των 
εταιριών που εξυπηρετεί και αντιπροσωπεέυει η ΝΕΔΕΛΤΖΙΔΗΣ Α.Ε. (Friesland 
Campina Hellas-NOYNOY , ΦΑΓΕ, HQF, ΔΩΔΩΝΗ) με τέτοιο τρόπο ώστε η 
έκδοση του παραστατικού πωλήσεων να είναι αυτόματη και σωστή και να 
μην επηρεάζεται από την γνώση του οδηγού, που σε αυτή την περίπτωση 
είναι πολύ δύσκολή αν όχι αδύνατη η απομνημόνευση της.

Το σύστημα εκδίδει τα σωστά παραστατικά με τα σωστά προϊόντα και 
τις σωστές εκπτώσεις με το πάτημα ενός κουμπιού, σύμφωνα πάντα με 
την εμπορική συμφωνία που έχει ο πελάτης, είτε είναι super market είτε 
μικρότερο σημείο πώλησης, επιτρέποντας έτσι το φορτηγό να επισκεφτεί 
καθημερινά περισσότερα σημεία πώλησης.

Το σύστημα μπορεί να έκδοση αυτόματα έως και οκτώ διαφορετικά 
παραστατικά για ένα σημείο πώλησης.



8 DOIRANIS STR., 113 62 ATHENS, GREECE
+30 210 88 97 700

info@mobileworld.gr
mobileworld.gr

150 καινοτόμα προϊόντα
διαχείριση 150 κωδικών ευπαθών προϊόντων

32 φορτηγά
φορτηγά-οχήματα για τη μεταφορά των 
προϊόντων

1 εφαρμογή
χρήση της εφαρμογής xVan της σουίτας mobile-
world με προοπτική επέκτασης και άλλων mod-
ules (xVan, Collections, Pre-selling and Merchandising)

24/7 υποστήριξη
υποστήριξη (24/7 365 μέρες)

Η λύση mobileworld για την εταιρεία 
ΝΕΔΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΕ εξυπηρετεί:


