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ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - Το 2016 Έτος Υπηρεσιών Ποιότητας
Σε Έτος Υπηρεσιών Ποιότητας έχει ανακηρύξει το 2016 η Εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και προγραμματίζει σειρά εκδηλώσεων που θα
ξεκινήσουν τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθούν το Νοέμβριο, με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας των μηχανημάτων που ήδη διαθέτουν οι πελάτες της
Εταιρίας, την παρουσίαση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και την
επιμόρφωση των αγροτών.
Το πρόγραμμα, που αναγγέλθηκε κατά τη διάρκεια της AGROTICA 2016,
περιλαμβάνει 20 εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες
περιοχές όλης της χώρας και συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη
Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Μακεδονία και τη Θράκη. Έχει διάρκεια 40
ημερών, θα ξεκινήσει από την Ιστιαία της Βόρειας Εύβοιας και θα
ολοκληρωθεί στη Θεσσαλονίκη.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι εξής δράσεις:
1.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Πρόκειται για τριήμερες
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις επιλεγμένων
αντιπροσώπων της Εταιρίας με οργανωμένα συνεργεία. Τεχνικό επιτελείο της
Εταιρίας, παρουσία των υπευθύνων του εμπορικού τμήματος, θα εξετάζουν
τρακτέρ πελατών της Εταιρίας, με παλαιότητα άνω των πέντε ετών και θα
συντάσσουν Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης του μηχανήματος, ενώ θα κάνουν
και μέτρηση της ισχύος του τρακτέρ με τη χρήση σύγχρονου δυναμόμετρου.
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου αλλά και για σημαντικό χρονικό διάστημα
μετά, θα ισχύουν ειδικές εκπτώσεις τόσο στα ανταλλακτικά όσο και στα
εργατικά που απαιτούνται για την αποκατάσταση τυχόν διαπιστουμένων
προβλημάτων. Η όλη διαδικασία θα εξελίσσεται κατόπιν προγραμματισμένων
ραντεβού που θα συντονίζει ο τοπικός αντιπρόσωπος. Με την πρωτοβουλία
αυτή, οι πελάτες της Εταιρίας θα έχουν την ευκαιρία, να κάνουν ένα αξιόπιστο
check-up στα τρακτέρ τους και μάλιστα δωρεάν.

2

2.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Είτε μεμονωμένα είτε σε
συνδυασμό με την προηγούμενη δράση των Διαγνωστικών Κέντρων, θα
γίνεται οργανωμένη παρουσίαση των νέων μοντέλων της Εταιρίας. Οι
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά, αλλά και να
οδηγήσουν, τα νέα τρακτέρ της NEW HOLLAND και της CASE IH, ενώ η
εκδήλωση θα κορυφώνεται με φαγοπότι και μουσική.

3.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ. Θα διεξαχθούν ημερίδες
σε επιλεγμένες περιοχές κατά τη διάρκεια των οποίων, ειδικά καταρτισμένο
στέλεχος της Εταιρίας θα κάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις σε θεματολογία που
ενδιαφέρει τους αγρότες όπως:
-

Προληπτική συντήρηση ελκυστήρων.
Ασφαλής χρήση και φύλαξη γεωργικών μηχανημάτων.
Αποφυγή ατυχημάτων – πιθανοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν
ειδικά τα παιδιά.

-

Νέες τεχνολογίες στους γεωργικούς ελκυστήρες – συστήματα
Γεωργίας Ακριβείας.

Όλες οι εκδηλώσεις θα οργανωθούν σε συνεργασία με τοπικούς φορείς
(τοπική αυτοδιοίκηση – συνεταιρισμοί - σχολική κοινότητα – πολιτιστικοί
σύλλογοι) σε ειδικές αίθουσες και σε ανοιχτό ακροατήριο.

