 ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ & ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (όψεως)
Πώληση Μόνο Χονδρική
Μίνιμουμ αξία παραγγελίας : > 100€ πλέον φπα
Τα προϊόντα ψύξης δεν πωλούνται-διανέμονται εκτός Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής
ΕΔΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ :
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (για τον υπολογισμό κόστους των μεταφορικών)
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ :
Η επιλογή και το κόστος μεταφοράς (από την έδρα μας στην έδρα πελάτη), είναι πάντα του πελάτη
Θα πρέπει να μας γνωστοποιείται η μεταφορική που επιλέγει έκαστος πελάτης.
Δωρεάν παράδοση παραγγελιών ισχύει μόνο για τους μόνιμους καθημερινούς πελάτες εντός Θεσσαλονίκης.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ “ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ” :
Σας υπενθυμίζουμε πως για να προχωρήσετε στην αρχική πρώτη σας παραγγελία θα πρέπει πρώτα να μας αποστείλετε :
1) τα πλήρη στοιχεία σας (για άνοιγμα καρτέλας πελάτη),
2) το τηλέφωνο υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, της μεταφορικής που θέλετε να σας παραδίδει τις παραγγελίες σας.
3) Το εξοφλητικό καταθετήριο της παραγγελίας. _?_€
Για την άμεση αποστολή των παραπάνω παρακαλούμε Πατήστε εδώ:sales@mauroudis.gr
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Αποκλειστικά και μόνο για το μόνιμο καθημερινό πελατολόγιο Θεσσαλονίκης : Παραγγελίες που δίδονται έως 09:00 πμ.
παραδίδονται αυθημερόν.
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΦΙΧ ΜΟΝΟ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.

Σε όλα τα νησιά και την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, με πρακτορεία μεταφορών :
Συνήθως το πελατολόγιο (εκτός Θεσσαλονίκης), δίνει τις παραγγελίες του κάθε Δευτέρα-Τρίτη.
Οι παραγγελίες αυτές ετοιμάζονται αυθημερόν (εκτός εξοπλισμού) και την επόμενη αποστέλλονται.
Σε 1, 2, 3 ημέρες (ανάλογα τον τόπο παράδοσης) τα προϊόντα βρίσκονται στον πελάτη.
Πχ,για νησιά των Κυκλάδων, εάν δοθεί παραγγελία την Δευτέρα, την Πέμπτη παραδίδεται.
Προσοχή όμως στο κόστος των μεταφορικών σας. Εάν πχ η παραγγελία έχει συνολικά 5 κιβώτια, το κόστος μεταφοράς θα είναι
σχεδόν το ίδιο με το εάν ήταν 55 κιβώτια. Αυτό συμβαίνει διότι οι περισσότερες μεταφορικές χρεώνουν “παλέτα”. Οπότε εάν
επάνω στην παλέτα έχει 5 η 55 κιβώτια, θα χρεωθεί σχεδόν το ίδιο.
Γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει οι παραγγελίες να βγαίνουν προσεκτικά και να συμπληρώνουν πάντα κομπλέ παλέτα.
Συνήθως οι ευρωπαλέτες έχουν ±30-50 κιβώτια (ανάλογα το μέγεθος και τον όγκο του κιβωτίου-δέματος-σάκου).
Η επιλογή του πρακτορείου και το κόστος της μεταφοράς επιβαρύνει πάντα τον πελάτη.
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ :
Αυθημερόν τροφοδοσία με 8.500 ενεργούς κωδικούς σε Φρούτα, Τρόφιμα, Χαρτικά, Απορρυπαντικά, Αναλώσιμα, Εξοπλισμό,
Ιατροτεχνολογικό & Υγειονομικό Υλικό.
Με ένα τηλεφώνημα μπορούμε να καλύψουμε αυθημερόν μέχρι και του 70-80% των προμηθειών ενός καταστήματος.
Γι’ αυτά τα προϊόντα θα χρειαζόταν από 3 έως 6 διαφορετικούς προμηθευτές για να παραγγελθούν, να τα παραδώσουν και να
τα πληρωθούν. Έτσι οι πελάτες απολαμβάνουν μείωση κόστους των αγορών με παράλληλη μείωση κόστους χρόνου των
παραγγελιών, παραλαβών, ελέγχου αυτών και των πληρωμών.
Φυσικά οι τιμές πώλησης είναι πάντα πολύ χαμηλές λόγο μείωσης του κόστους διανομής αποτέλεσμα της τεράστιας γκάμας
των προϊόντων που διακινούμε
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
Μπορούμε ειλικρινά και άμεσα να συμβάλουμε στην πραγματική μείωση του κόστους των προμηθειών σας
σε ποσοστό άνω του 10% επί του συνόλου των ειδών.
Απλά αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση (εφ όλης της ύλης).
Σε αντιπαράθεση των τιμοκαταλόγων που θα σας παρουσιάσουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε άμεσα,
και σωστά να
γίνει ο απαραίτητος έλεγχος τιμών ανταγωνισμού.
Σε περίπτωση που λόγο απόστασης δεν μπορεί να γίνει προσωπική φυσική συνάντηση, η ίδια διαδικασία μπορεί
Να πραγματοποιηθεί και με ανταλλαγή δεδομένων ηλεκτρονικά.
Εάν σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε, επικοινωνήστε μαζί μας για να οριστεί το συγκεκριμένο ραντεβού ελέγχου τιμών &
μείωσης κόστους αγορών.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Βonus Επιβράβευσης Ετήσιου Τζίρου)
Οι πελάτες ho.re.ca (εκτός χονδρεμπόρων) που πραγματοποιούν καθαρούς ετήσιους τζίρους άνω των >30.000€
(ποσό ιδιαίτερα χαμηλό για τις τιμές και την γκάμα των 8.500 κωδικών προϊόντων που διακινούμε),
απολαμβάνουν bonus γενικής έκπτωσης επί του καθαρού ετήσιου τζίρου.
Τα ετήσια αυτά ποσοστά έκπτωσης ξεκινούν από 2% (για >30.000€ καθαρού τζίρου),
και φθάνουν έως maximum 7% (για >80.000€ καθαρού τζίρου).
Η έκδοση των ετήσιων εκπτωτικών πιστωτικών πραγματοποιείται σε ετήσια βάση κάθε 31 Δεκεμβρίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ :
Oι κωδικοί των ειδών ξεπερνούν τους 8.500 με αποτέλεσμα οι αναπροσαρμογές τιμών να είναι συχνές.
Για την πλήρη και ακριβή ενημέρωσή σας, σε περίπτωση μεμονωμένων αλλαγών των τιμών, μηνιαίος μαζί με την οικονομική
αναλυτική καρτέλα σας αλλά και σε mail, σας αποστέλλουμε συμπληρωματικό φυλλάδιο όπου αναγράφονται όλες οι
ανατιμήσεις και οι υποτιμήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.
Αυτό το μηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο τιμών, είναι συμπληρωματικό του έγχρωμου, πολυσέλιδου φωτο/τιμοκαταλόγου ο
οποίος επανεκδίδεται και διανέμεται κάθε 12 μήνες.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ :
Κάθε αρχή του μήνα σε mail αλλά και σε φάκελο μαζί με το πρώτο παραστατικό που παραλαμβάνει ο εκάστοτε πελάτης,
επισυνάπτονται και τα εξής :
α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ που περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά που εκδόθηκαν το μήνα που πέρασε. (τιμολόγια,
πιστωτικά, ακυρωτικά, δελτία αποστολής, αποδείξεις είσπραξης).
β) ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΩΝ. Η ύπαρξη 8.500 ειδών είναι λόγος για συχνές αναπροσαρμογές των τιμών που
οφείλονται στις εκάστοτε τροποποιημένες τιμολογήσεις από τους προμηθευτές και τις εισαγωγές μας. Για την πλήρη και ακριβή
ενημέρωση των πελατών μας, αποστέλλουμε μηνιαίος συμπληρωματικό κατάλογο αναπροσαρμογής των τιμών, όπου
αναγράφονται όλες οι ανατιμήσεις και οι υποτιμήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον μήνα που πέρασε. Αυτό το μηνιαίο
ενημερωτικό φυλλάδιο είναι συμπληρωματικό του μεγάλου έγχρωμου πολυσέλιδου τιμοκαταλόγου μας ο οποίος επανεκδίδεται
και διανέμεται κάθε χρόνο σε μορφές όπως : φυσικό βιβλίο, usb, cd, dvd & e-mail we transfer.
γ) ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ. Κάθε μήνα σε συνεργασία με τις βιομηχανίες που μας προμηθεύουν πετυχαίνουμε
επιπλέον ειδικές εκπτώσεις, στοχοποιήσεις και προσφορές τις οποίες με το παρόν φυλλάδιο γνωστοποιούμε στους πελάτες μας
ώστε να επωφεληθούν των επιπλέον χαμηλότερων εποχιακών τιμών.
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ :
* Υπενθυμίζουμε πως όλα τα προϊόντα ψύξης & κατάψυξης πωλούνται και διανένονται ΜΟΝΟ με τον δικό μας
στόλο ΦΙΧ οχημάτων-ψυγείων και κατά συνέπεια μόνο στην Θεσσαλονίκη & Χαλκιδική.
* Όλες οι τιμές που εμφανίζονται η σας αποστέλλονται, είναι πάντα άνευ φπα.
* Οι ‘’τρέχουσες προσφορές μηνός’’ ισχύουν για μέχρι το τέλος του παρόντος μηνός και εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
* Η συνολική αξία έκαστης παραγγελίας-παραστατικού-τιμολογίου, πρέπει να είναι άνω των 100€ άνευ φπα.
* Η επιλογή και το κόστος μεταφοράς (από έδρα σε έδρα), είναι του πελάτη (εκτός Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής)
(Θα πρέπει να μας γνωστοποιείται η μεταφορική που επιλέγει ο πελάτης για να του παραδίδει τις παραγγελίες).
* Ό τρόπος πληρωμής είναι με εξοφλητικό έμβασμα πριν την τιμολόγηση-αποστολή.
* Ο τρόπος πληρωμής προϊόντων ιδιωτικού σήματος για τύπωση εταιρικού λογότυπου (private label) :
50% της συνολικής αξίας προκαταβάλετε την ημέρα παραγγελιολειψίας.
Το υπόλοιπο 50% (εξοφλητικό) την ημέρα τιμολόγησης/αποστολής.
* Ό χρόνος παράδοσης είναι ±1-5 εργάσιμες ημέρες (ανάλογα), από την παραγγελία και την εξόφληση της.
* Προς διευκόλυνση των πελατών, διαθέτουμε λογαριασμούς σε όλα τα μεγάλα Ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα :
Εθνική :
Ibank GR2801102360000023600273835 (λογαριασμός : 23600273835)
Πειραιώς :
Ibank GR4401722290005229085872830 (λογαριασμός : 5229085872830)
Eurobank : Ibank GR0802602160000990200696619 (λογαριασμός : 00260216990200696619)
Alpha bank : Ibank GR1501407030703002002019220 (λογαριασμός : 703002002019220)
(Παρακαλούμε όταν γίνονται καταθέσεις όπως μας ενημερώνετε για την γρηγορότερη προώθηση της παραγγελίας σας).
* Η εταιρίας μας είναι καταχωρημένη (για την χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητα), στην παγκόσμια λίστα της Dun & Bradstreet
(Η D&B είναι ο παγκόσμιος ηγέτης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου για την ασφάλεια των συναλλαγών)
* Εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης ποιότητος κατά ΕΝ ISO 9001-2015 και το διεθνές πρότυπο ISO 22000-2005(haccp)
* Τηρούμε Πιστοποιημένο Δελτίο Συμμόρφωσης της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/1348-204
που αφορά την ορθή διακίνηση ιατροτεχνολογικού & υγειονομικού υλικού.
* Διαθέτουμε το σήμα Ελληνικής επιχείρησης του οργανισμού-φορέα ¨Επιμένων Ελληνικά¨
* Όλα τα προϊόντα που διακινούμε καθώς και τα εργοστάσια παραγωγής τους,
φέρουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητος : CE, iso, haccp, Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, Φύλλα Συμμόρφωσης
& Τεχνικών Προδιαγραφών Ποιότητος Υλικών, Φυσικοχημικές Αναλύσεις, Test Report κλπ)

Προς διευκόλυνση πελατών & προμηθευτών, διαθέτουμε λογαριασμούς σε όλα τα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!
Παρακαλείστε όπως πάντα κάνετε μόνο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (από την τράπεζα σας σε λογαριασμό μας στην ίδια τράπεζα)
και όχι ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (από την τράπεζα σας σε λογαριασμό μας σε άλλη τράπεζα) διότι προκύπτουν έξοδα προμηθειών
τα οποία στην συνέχεια θα πρέπει εύλογα να σας χρεωθούν - επιστραφούν.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Α.Ε.

SWIFT-BIC : ETHNGRAA (τράπεζα Εθνική)
Για εισπράξεις πελατών :
I BANK : GR28 01102360000023600273835
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 236/002738-35
Για πληρωμές προμηθευτών : Ι ΒΑΝΚ : GR7501102360000023600274056
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 236/002740-56

Για εισπράξεις πελατών:

SWIFT-BIC : PIRBGRAA (τράπεζα Πειραιώς)
I BANK : GR44 0172 2290 0052 2908 5872 830
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 5229085872830

Για εισπράξεις πελατών:

SWIFT-BIC : ERBKGRAA (τράπεζα Eurobank)
Ι ΒΑΝΚ : GR08 0260 2160 0009 9020 0696619
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 0026.0216.99.0200696619

Για εισπράξεις πελατών:

SWIFT-BIC : CRBAGRAA (τράπεζα Alpha bank)
I BANK : GR15 0140 7030 7030 02002 019220
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 703 00 2002 019220

ΠΡΟΣΟΧΗ !!
Παρακαλείστε όπως πάντα κάνετε μόνο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (από την τράπεζα σας σε λογαριασμό μας στην ίδια τράπεζα)
και όχι ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (από την τράπεζα σας σε λογαριασμό μας σε άλλη τράπεζα) διότι προκύπτουν έξοδα προμηθειών
τα οποία στην συνέχεια θα πρέπει εύλογα να σας χρεωθούν - επιστραφούν.

