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Δείχνουμε το δρόμο...

Η εταιρεία
Η CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ιδρύθηκε το 1990 με το πρώτο της
κατάστημα να βρίσκεται επί της Λ. Αθηνών 72. Όραμα των
ιδρυτών της ήταν η δημιουργία μιας εταιρείας που θα παρέχει
αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλους όσους ασχολούνται
με το επαγγελματικό όχημα.
Αξίες μας μέχρι και σήμερα παραμένουν η υπευθυνότητα, η
ομαδικότητα και ο σεβασμός στον πελάτη.
Η προσήλωση και η εμπιστοσύνη που απολαμβάνουμε από
τους επαγγελματίες του οχήματος μας έδωσαν τη δύναμη να
επεκταθούμε με άλλα 3 καταστήματα, το 2002 στη Μάνδρα
Αττικής, το 2007 στο Σχηματάρι Βοιωτίας και το 2014 στη
Θεσσαλονίκη.
Όλα τα καταστήματα της εταιρείας διαθέτουν έμπειρους πωλητές
οι οποίοι προσφέρουν άμεση και έγκυρη εξυπηρέτηση. Οι
πωλητές μας ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες στο χώρο
του επαγγελματικού οχήματος, διερευνούν τις ανάγκες των
πελατών μας και προσφέρουν αποτελεσματικές και ασφαλείς
λύσεις στον καθένα ξεχωριστά.

Τεχνική υποστήριξη
Κύριο μέλημα μας είναι η φροντίδα των πελατών μας και
η εξεύρεση λύσεων προκειμένου και οι ίδιοι να προοδεύσουν
στη δουλειά τους. Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει ένα
δίκτυο τεχνικής υποστήριξης που απαρτίζεται από άριστα
εκπαιδευμένους μηχανολόγους. Καθημερινά οι τεχνικοί μας είτε
με τηλεφωνική επικοινωνία είτε με επιτόπια παρουσία στους
χώρους επισκευής οχημάτων εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν
βλάβες και γενικότερα διευθετούν τεχνικά προβλήματα.

Σεμινάρια / Εκπαίδευση
Επειδή η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και οι
κατασκευάστριες εταιρείες ανανεώνουν συνεχώς τα προϊόντα
τους, το τμήμα τεχνικής υποστήριξης οργανώνει επιμορφωτικά
σεμινάρια.
Πλήρως καταρτισμένοι εισηγητές παρουσιάζουν τα νέα
τεχνολογικά επιτεύγματα τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο
και σε επίπεδο τεχνικής εφαρμογής.
Ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης δίνει τη δυνατότητα
στους επαγγελματίες που μας εμπιστεύονται να γίνονται
αποτελεσματικότεροι και να εξελίσσονται με τη σειρά τους
και οι ίδιοι.

Διανομή
Είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε πελάτες σε όλη την Ελλάδα
αλλά και το εξωτερικό. Έχοντας επίγνωση της σημασίας που έχει
ο χρόνος για τους επαγγελματίες του χώρου καταφέραμε να
μειώσουμε στο μέγιστο δυνατό το χρονικό διάστημα ανάμεσα
στην παραγγελία και την παραλαβή των προϊόντων από τον
ενδιαφερόμενο. Οι διανομές των εμπορευμάτων μας γίνονται
από ένα κατάλληλα δομημένο και εξοπλισμένο τμήμα το αποίο
απαρτίζεται από έμπειρο προσωπικό.

Αποθήκευση
Σε όλα τα καταστήματά της CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
υπάρχουν μεγάλες αποθήκες με υψηλή διαθεσιμότητα
σε όλα τα προϊόντα.
Καλύπτουν συνολική επιφάνεια 3.800 τ.μ.
και διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό για την ασφαλή
αποθήκευση των εξαρτημάτων.

Προϊόντα
Διαθέτουμε μία μεγάλη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών, υψηλής
ποιότητας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του χώρου.
Ανταλλακτικά για το φορτηγό, το ρυμουλκούμενο, το λεωφορείο
καθώς και για το επιβατικό όχημα.
Ο κατάλογος των προϊόντων μας ενημερώνεται και εμπλουτίζεται
συνεχώς με νέους κωδικούς, περιγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά
και φωτογραφίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
Δείτε τις εταιρείες που εκπροσωπούμε
και την μεγάλη ποικιλία προϊόντων που διαθέτουμε.
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Αθήνα
Λ. Αθηνών 72
104 41 Αθήνα
Τηλ: 210.5150941
Τηλ: 210.5150942
Φαξ: 210.5149741
E-mail: tsolakidis@camion.gr

Θεσσαλονίκη
Πόντου 58
546 28 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310.752755
Τηλ: 2310.753855
Φαξ: 2310.755667
E-mail: th.tsolakidis@camion.gr

Μάνδρα
23,5 Χλμ. N.E.O.A.K.
196 00 Μάνδρα
Τηλ: 210.5565278
Τηλ: 210.5157338
Φαξ: 210.5565287
E-mail: elefsina@camion.gr

Σχηματάρι
Θέση Πάτημα
320 09 Σχηματάρι
Τηλ: 22620.57104
Τηλ: 22620.59155
Φαξ: 22620.57103
E-mail: schimatari@camion.gr

