Αλλαγή Επωνσμίας Εταιρείας U DISTRIBUTION A.E. σε Evochem A.E.

Γεπηέξα 28/11/2016

Αμηόηηκνη πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ζπλεξγάηεο
,
H U DISTRIBUTION A.E., Δηαηξεία παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ πξντόλησλ Mercola, Swan, Minos θαη
PGP, κε εμεηδίθεπζε ζηα ρεκηθά πξντόληα πνπ απεπζύλνληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν θαη ζηελ αγνξά
ε
ηδηνθαηαζθεπώλ DIY, αλαθνηλώλεη ηε κεηνλνκαζία ηεο ζε Evochem A.E. ε νπνία ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηε 1
Γεθεκβξίνπ 2016.
Η επσλπκία Evochem A.E. πξνέξρεηαη από ηελ αγγιηθή ιέμε «evolution» πνπ ζεκαίλεη «εξέλιξη», κηα
ζπλερή δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη πξνόδνπ, έλλνηεο πνπ απνηεινύλ πξσηαξρηθό ζηόρν ηεο Δηαηξείαο καο,
θαη ηελ αγγιηθή ιέμε «chemistry» πνπ ζεκαίλεη «τημεία» θαη απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο επηρεηξεκαηηθήο
καο δξαζηεξηόηεηαο. Η λέα απηή επσλπκία, αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ηερλνινγίεο θαη ηα
πξντόληα ηεο Evochem A.E. ελαξκνλίδνληαη κε ηελ θαηλνηνκία θαη ηε πνηόηεηα, ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ καο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο λέαο γεληάο ρεκηθώλ πξντόλησλ.
Η επσλπκία Evochem A.E. απνηειεί ηε δέζκεπζε καο γηα παξαγσγή θαη παξνρή πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ
πςειήο αμίαο κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ καο θαη ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε. Δπηδηώθνπκε ηε ζπλερή
αλάπηπμε λέσλ, πην έμππλσλ θαη απνδνηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα καο θάλνπλ πην αληαγσληζηηθνύο κε θύξην
γλώκνλα καο ηνλ ζεβαζκό ζην Πεξηβάιινλ. Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο καο,
εληνπίδνπκε ζεκεία βειηίσζεο θαη εμέιημεο, βξίζθνπκε ιύζεηο ζε πεξίπινθα πξνβιήκαηα θαη ζρεδηάδνπκε
λέα, θαηλνηόκα πξντόληα θαη εθαξκνγέο.
Τν λέν καο όλνκα, Evochem A.E. ,αληαλαθιά ην πάζνο θαη ηελ αθνζίσζε καο ζηηο αμίεο θαη ηνπο ζηόρνπο
ηεο Δηαηξείαο καο θαη ηε δέζκεπζε καο γηα ζπλερή αλάπηπμε, δηεπξύλνληαο ηνλ θαηάινγν ησλ πξντόλησλ θαη
ηερλνινγηώλ καο.
Παξάιιεια κε ηελ αιιαγή ηεο επσλπκία ηεο, ε Δηαηξεία καο απέθηεζε λέν ινγόηππν θαη ηζηνζειίδα, ηελ
νπνία ζα κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.evochem.gr από ηηο 15 Γεθεκβξίνπ
2016. Τα εηαηξηθά email ζα αιιάμνπλ, ελώ ηα παιηά ζα αλαθαηεπζύλνληαη απηόκαηα ζηα λέα. Τν ΑΦΜ, νη
ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί, ε δηεύζπλζε, ηα ηειέθσλα θαη ηα FAX ηεο Δηαηξείαο παξακέλνπλ ίδηα.
Με εθηίκεζε,

Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο
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