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Τεχνολογία – Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα



Δουλεύουμε μαζί από διαφορετικά σημεία

9 εταιρείες

6 χώρες

1.900 εργαζόμενοι

15 κτήρια γραφείων

10 καταστήματα λιανικής

2 Κέντρα Αυτόματης Διαλογής

1 Service & Logistics Center 



Προστατεύουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας

• Συστηματική επικοινωνία με τους εργαζόμενους για επισήμανση 
μέτρων και διαδικασιών υγιεινής, καθώς και διευκόλυνσή τους

• Τακτική απολύμανση και προσεκτική καθαριότητα χώρων

• Διάθεση αντισηπτικού (2.800lt), μασκών (>20.000) και γαντιών
(26.800 ζεύγη) 

• Θερμομέτρηση και απολύμανση παπουτσιών σε όλους τους 
εισερχόμενους στα κτήρια

• Τηλεργασία για ~ 1.000 εργαζόμενους (99% εργαζομένων που δεν 
ήταν αναγκαία η φυσική παρουσία). 

• Αλλαγή εσωτερικών διαδικασιών

• Έρευνα ικανοποίησης (98% ικανοποίηση)

• Απομακρυσμένη λειτουργία call centers 

• Αύξηση αριθμού εργαζομένων – καμία καταγγελία σύμβασης εργασίας

• Διαρκής ψυχολογική υποστήριξη εργαζομένων και οικογενειών τους 
από την εξειδικευμένη υπηρεσία EAP HELLAS

Εργαζόμενοι Αγορά Κοινωνία



Προστατεύουμε τους πελάτες μας

• Συστηματική επικοινωνία και ενημέρωση πελατών, συνεργατών και προμηθευτών 
• Μάσκες, γάντια και προστατευτικό plexiglass στα σημεία επαφής με πελάτες 
• Δυνατότητα ανέπαφης πληρωμής 
• Νέες υπηρεσίες

✓ Δωρεάν Pick up & Return στο Service για Apple
Products και Xiaomi Smartphones

✓ Τρίμηνη επέκταση εγγύησης και +45 Ημέρες 
DOA για Xiaomi Smartphones

✓ Δωρεάν επιστροφή με courier από το Service για 
όλα τα λοιπά προϊόντα

✓ www.i4u.com.gr Νέο ψηφιακό κανάλι 

εξυπηρέτησης πελατών Apple 

✓ Εξυπηρέτηση πελατών τηλεφωνικά και μέσω της πλατφόρμας Cardlink apollo , 

με την οποία ο πελάτης παρακολουθεί τις συναλλαγές του σε πραγματικό χρόνο

Εργαζόμενοι Αγορά Κοινωνία

http://www.i4u.com.gr/
https://portal.cardlink.gr/


Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με υπευθυνότηταΕργαζόμενοι Αγορά Κοινωνία

• +80% καθημερινές παραδόσεις κατ’ 
οίκον

• + 150.000 αποστολές κάθε μέρα 
συνεχιζόμενα (+ 50%)

• Τεράστια αύξηση του όγκου των 
δεμάτων

• x5 αύξηση των κλήσεων στο 
τηλεφωνικό κέντρο

• Αύξηση επειγουσών αποστολών
• Μέτρα προστασίας για πελάτες & 

εργαζόμενους

Δεδομένα

Πρόκληση: H εξυπηρέτηση της αγοράς 
σε πρωτόγνωρες συνθήκες

Άμεσες ενέργειες

• >100 νέα αυτοκίνητα & 30 νέα δίκυκλα 
• >400 νέοι εργαζόμενοι
• >4.000 τ.μ. νέοι αποθηκευτικοί χώροι
• Αγορά πρόσθετου εξοπλισμού (παλέτες, 

παλετοφόρα, καρότσια, PDA, laptop κα) 
• Εργασία σε 24ωρη βάση, ακόμα και τις 

αργίες
• Προσθήκες στο τηλεφωνικό κέντρο
• Αύξηση δρομολογίων φορτηγών και 

ενίσχυση τηλεφωνικού κέντρου



Συνεχίζουμε τις 
δραστηριότητές μας

• Business Continuity Plans και Risk 
Assessment για όλες τις εταιρείες 
του Ομίλου Quest

• Αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των 
πελατών μας

• Κοντά στους εργαζόμενους 

• Συνέχιση των επενδυτικών πλάνων  
μας (πχ άνοιγμα καταστήματος 
iStorm στη Ρόδο)

Εργαζόμενοι Αγορά Κοινωνία



Στηρίζουμε τη Δημόσια ΕκπαίδευσηΕργαζόμενοι Αγορά Κοινωνία

€ 400Κ



Στηρίζουμε τις υπηρεσίες Δημόσιας ΥγείαςΕργαζόμενοι Αγορά Κοινωνία

€ 100Κ



Παρέχουμε υπηρεσίες υποστηρίζοντας ΜΚΟ & 
ευπαθείς ομάδες

Εργαζόμενοι Αγορά Κοινωνία



Συνεχίζουμε υπεύθυνα με όραμα   
για έναν προηγμένο κόσμο

Ευχαριστώ


