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Η εταιρεία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η X-One Greece συστάθηκε από τρεις ανθρώπους του χώρου της τεχνολογίας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
και δη των τηλεπικοινωνιών, τους Παναγιώτη Φεσατίδη, Νίκο Φεσατίδη και
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Γιώργο Μπενίση, το Μάιο του 21014 στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο πρώτοι
διατηρούν για 15 χρόνια περίπου καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, υπό το
σήμα μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Γνωρίζουν ως εκ τούτου από
πρώτο χέρι τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς, ιδίως σε ποιοτικά
αξεσουάρ με συμφέρουσα τιμή. Ο τρίτος δραστηριοποιήθηκε στο χώρο από
το 2007 σε εταιρίες τηλεφωνικών πωλήσεων (call centers) που είχαν
αντικείμενο την προώθηση πακέτων όλων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
Διετέλεσε Υπεύθυνος Διοίκησης της εταιρείας και ιδιαίτερα των τμημάτων
Backoffice και ΙΤ. Κίνητρο για τη συνένωση αποτέλεσε η διαπίστωση της
ανερχόμενης ανάγκης για προστασία των smart συσκευών. Εισάγαμε, λοιπόν,
ένα καινοτόμο προϊόν που προστατεύει, όσο κανένα άλλο, την οθόνη της
συσκευής. Η X-One Greece είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα και
Κύπρο της πρωτοπόρου κατασκευάστριας X-One China.
Η εταιρία δραστηριοποιείται ενεργά από το Μάιο του 2014 και παρουσιάζει
σταθερή ανοδική πορεία. Σήμερα αριθμεί χονδρικά 150 αυστηρά
επιλεγμένους συνεργάτες.
Η πολιτική μας ορίζει σταθερές τιμές λιανικής και χονδρικής πώλησης. Έτσι,
στο δίκτυο μας επικρατεί κλίμα συνεργατικό -και όχι ανταγωνιστικό- και η
προστιθέμενη αξία προκύπτει για τον πελάτη από την καλύτερη εξυπηρέτηση,
την πληρότητα σε μοντέλα και την τεχνογνωσία. Επιπρόσθετα, με αυτό τον
τρόπο, διασφαλίζουμε το περιθώριο κέρδους για όλα τα κανάλια διανομής
μας, αλλά και το υψηλό κύρος του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, συνεργάτες μας
είναι οι εταιρείες: Wind Hellas, Trustmobile, Cooee, Westnet,
www.cellphones.gr,
PhoneHouse,
MTN
Cyprus.
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Προϊόντα
Φροντίζουμε πάντα να είμαστε ενήμεροι για τα μοντέλα που κυκλοφορούν
στην εγχώρια αγορά και να τα προμηθεύουμε πρώτοι στους συνεργάτες μας,
ακόμα και πριν την έναρξη κυκλοφορίας τους. Μέχρι πρότινος, το
αποκλειστικό αντικείμενό μας ήταν η προστασία των οθονών των smart
συσκευών, με τις μεμβράνες προστασίας μας, στο οποίο και εξειδικευόμαστε.
Αριθμούμε σε σταθερή βάση μια γκάμα της τάξεως των 350-360 μοντέλων, η
οποία συνεχώς διευρύνεται και ανανεώνεται. Υπάρχει, δε, η δυνατότητα να
σχεδιάσουμε και να παράγουμε προστατευτικό οθόνης για οποιοδήποτε
μοντέλο, ακόμα και για τα μη παγκόσμιας κυκλοφορίας, επί παραδείγματι
ελληνικών εταιρειών είτε εταιρειών με μικρή κυκλοφορία, μοντέλα των
οποίων λανσάρονται κατ’ αποκλειστικότητα από κάποια αλυσίδα κλπ.
Μεμβράνες Ultimate Shock Absorption Ver.2+
Η τεχνολογία που ενσωματώνεται στην X-One Ultimate Shock Absorption
Screen Protector έχει προέλθει από τη στρατιωτική βιομηχανία, όπου
χρησιμοποιείται για την προστασία πτερυγίων και ελίκων στα αεροσκάφη. Η
μέγιστη ισχύς κρούσης που αντέχει το προϊόν είναι 12kg/cm2 και η αντοχή του
σε γραντζουνιές είναι 5Η της κλίμακας σκληρότητας. Όπως φαίνεται και στα
διάφορα βίντεο στο κανάλι μας στο youtube (πατήστε το εικονίδιο στο
υποσέλιδο), το προϊόν αντέχει πολύ περισσότερη από τη "φυσιολογική"
καταπόνηση που ενδεχομένως θα υποστεί μια οθόνη smart συσκευής. Στα
πλαίσια των ελέγχων αλλά και επιδείξεων σε πελάτες, έχουμε χτυπήσει τα
κινητά μας με σφυριά, ψαλίδια, μαχαίρια, σιδερένια συρραπτικά γραφείου,
κοπίδια και γενικά με ό,τι δεν θα φανταζόταν κάποιος ότι θα χτυπούσε το
κινητό του! Επίσης, έχουμε κάνει το τεστ-πρόκληση στην CEBIT 2014 στο
Αννόβερο της Γερμανίας, με σιδερένια μπίλια 200gr να πέφτει από ύψος 2,5m
επάνω στην οθόνη smartphone με τοποθετημένο το προϊόν μας. Το
Σεπτέμβριο του 2014, ως εκθέτες της79η Helexpo ΔΕΘ, επιδεικνύαμε το προϊόν
χτυπώντας επί 9 ημέρες τα tablets και τα smartphones μας με σφυριά και
άλλα αντικείμενα.
Να τονιστεί ότι η κίνηση μας αυτή πρόσθεσε στην εταιρεία σημαντικές
συνεργασίες και διευρυμένη φήμη, καθώς οι χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης
μαγνητίστηκαν από την παρουσίαση μας.
Μεμβράνες Crystal Clear
Το αβαντάζ της Crystal Clear μεμβράνης είναι η φουτουριστική της
συσκευασία, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει από γραντζουνιές σε βαθμό 4H.
Όπως όλες οι μεμβράνες μας, χρησιμοποιεί νανοτεχνολογία για την
επικόλλησή της στην οθόνη -αντί για κόλλα, παρέχει απόλυτη ευκρίνεια χωρίς
να αλλοιώνει τα χρώματα της οθόνης και επιπρόσθετα διαθέτει
αντιβακτηριδιακή τεχνολογία.
Θήκες Silicone-TPU
Η X-One, η εταιρεία συνωνύμο της υψηλής προστασίας και αντοχής των smart
συσκευών, παρουσιάζει το νέο καινοτόμο προϊόν της, τη θήκη DropGuard.
Κατασκευασμένη από ειδικό υλικό TPU-Silicone, διατηρώντας λεπτή την
εμφάνιση της, προστατεύει τη συσκευή από ισχυρές πτώσεις, περισσότερο
από τα συνηθισμένα, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Το ατού της; Στις
τέσσερις γωνίες της είναι έξτρα ενισχυμένη!
Καλώδια USB
Και στα καλώδια φόρτισης και δεδομένων USB, κανείς δεν μπορεί να
περιμένει τίποτα λιγότερο από μια εταιρία σαν την X-One! Με ενίσχυση από
VectranTM και εξτρά ενισχυμένες συνδέσεις, αυτό το καλώδιο είναι εξαιρετικά
απίθανο να σταματήσει να λειτουργεί! Δεν κόβεται και δεν φθείρεται εκεί
που άλλα θα είχαν κομματιαστεί προ πολλού, ενώ η ιδιαίτερη σχεδίαση του
δεν του επιτρέπει να μπλεχτεί. Στα σχέδια συμπεριλαμβάνονται:
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1.5m, 2m και 3m καλώδια, για micro USB, Type-C (Android) αλλά και
διαπιστευμένα MFI για τις Apple συσκευές.
Όλα μας τα προϊόντα διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE, RoHS κλπ.
Η προμήθεια των προϊόντων μας γίνεται αεροπορικώς, απευθείας από την
χώρα προέλευσης, με αποτέλεσμα να έχουμε άμεσα διαθέσιμα όλα τα νέα
μοντέλα. Η αποθήκη μας έχει τη δυναμική τριών μηνών, σε σταθερή βάση,
ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τους υπάρχοντες και τους νέους πελάτες, χωρίς
να δημιουργούνται ελλείψεις. Οι αποστολές γίνονται σε όλη την Ελλάδα και
στο εξωτερικό, με ACS Courier αλλά και μεταφορικές εταιρείες για μεγάλες
παραγγελίες.
Είναι σημαντικό για εμάς να κρατάμε εκπαιδευμένους και ενημερωμένους
τους πελάτες μας, σε σχέση με τα προϊόντα μας, με τελικό στόχο τον απόλυτα
ικανοποιημένο καταναλωτή. Άλλωστε, μέσω της εξειδίκευσής μας στον τομέα
μας έχουμε καταφέρει να είμαστε οι πιο πλήρεις και αποδοτικοί σε αυτό που
κάνουμε.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

10:00 - 20:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κυδωνιών 3Β, 54655, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ /
FAX /
ΚΙΝΗΤΟ
Email / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ / fb

2312205120, 2314009930
2312206141
6931533944
info@x-one.gr, http://www.x-one.gr
https://www.facebook.com/XONEGREECE/

2310478992 6945 490599
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