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Οι άνθρωποί μας

Η Εταιρεία
Η εταιρεία ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ είναι μια
αμιγώς Ελληνική Εταιρεία στο χώρο του
Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εδώ και
40 χρόνια, προσφέροντας ολοκληρωμένες,
καινοτόμες λύσεις, επώνυμα προϊόντα,
νέες τεχνολογίες.
Από μια οικογενειακή επιχείρηση
εξελίχθηκε σε μια σύγχρονη διεθνή
εταιρεία, με γραφεία σε Ελλάδα και
Ρουμανία, πραγματοποιώντας εξαγωγές σε

περισσότερες από 20 χώρες όπως Κύπρο,
Βουλγαρία, Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Γαλλία,
Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία, Ιταλία, Αλβανία,
Τουρκία, Συρία, Παναμά, Αλγερία, Ντουμπάι.
Διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο διανομής στο
λεκανοπέδιο Αττικής με καταστήματα και
αποθηκευτικούς χώρους στη Γλυφάδα,
Γέρακα, Ν. Ηράκλειο, Αιγάλεω, Πειραιά, με
άμεση υποστήριξη από τα κεντρικά Logistics
σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους μας &
ενθαρρύνουμε τους νέους που θα εργαστούν
μαζί μας, με στόχο τη δημιουργία νέων ιδεών
και πρωτοβουλιών ανάδειξης ανθρώπινου
δυναμικού. Σχεδιάζουμε μαζί με την εκπαιδευτική
τους κατάρτιση & την ηγετική τους καθοδήγηση
γιατί θέλουμε να ακολουθήσουν μια σπουδαία
καριέρα. Θέλουμε η εργασία τους κοντά μας να
είναι πολλά περισσότερα από μια απλή δουλειά.
Αυτό που θέλουμε να μας κάνει να διαφέρουμε
και να μας αναγνωρίζουν στην αγορά είναι για
τους εξαιρετικούς ανθρώπους μας!

Business
Engineering
Consulting

Η εταιρεία μας αναπτύσσει ένα καινούριο τμήμα, ενιαίο και καθετοποιημένο για την
άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, το Business Engineering Consulting.
Στο τμήμα αυτό υπάγονται τα τμήματα Β2Β, Presales, Logistics, Marketing, όπου με
τα κατάλληλα analytics, εξατομικευμένα για τον κάθε πελάτη προσφέρουμε οφέλη
άμεσης διαχείρισης έργων, υλικών, προσφορών, παραδόσεων, συμβουλευτική έργου
σε επίπεδο οικονομοτεχνικής μελέτης και σχεδιασμού υλοποίησης.

Βασικοί τομείς δραστηριότητας
Οι αξίες μας
Οι αξίες μας δεν είναι γραμμένες απλά σε
ένα χαρτί… είναι ο καθημερινός τρόπος
συμπεριφοράς μας, οι πεποιθήσεις μας,
ο τρόπος σκέψης και η δημιουργική μας
δράση. Είναι η ψυχή της εταιρείας μας όπου
ο καθένας από εμάς οφείλει να γνωρίζει,
ώστε να γινόμαστε καλύτεροι!
Σεβασμό στην ιστορία της εταιρείας μας.
Ομαδικότητα με τους συναδέλφους μας.
Ειλικρίνεια στις καθημερινές σχέσεις με
τους πελάτες μας Πίστη και Πάθος σε ότι
κάνουμε καθημερινά.

Παρακολουθούμε στενά τις τάσεις της
Παγκόσμιας αγοράς, την εξέλιξη της Τεχνολογίας,
υποστηρίζουμε τους επαγγελματίες του κλάδου,
Ηλεκτρολόγους, Μηχανικούς, Τεχνικές Εταιρείες,
Βιομηχανία, Δημόσιους Οργανισμούς,
με στόχο να οδηγήσουμε τον ηλεκτρολογικό
κλάδο πιο κοντά στο μέλλον.
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Η
εταιρία συνεργάζεται όλα αυτά τα χρόνια με κορυφαίους διεθνείς οίκους καθώς και αξιόπιστες ελληνικές

Επώνυμα προϊόντα

Η εταιρία συνεργάζεται
αυτά τα χρόνια με κορυφαίους διεθνείς οίκους καθώς και αξιόπιστες ελληνικές
βιομηχανίες.
Ενδεικτικά όλα
αναφέρονται:
βιομηχανίες. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Η εταιρεία συνεργάζεται με κορυφαίους διεθνείς και ελληνικούς οίκους και βιομηχανίες.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Έμπρακτα δείχνουμε την αγάπη μας και συμβάλλουμε όλοι μαζί
σε ένα ομορφότερο μέλλον!
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ΑΙΓΑΛΕΩ

ΓΕΡΑΚΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Λ. Κηφισού 18
Τ: 210 5319080
F: 210 5316675
Ε: egaleo@skrekis.gr

Λ. Σπάτων 76
Τ: 210 6046333
F: 210 6613794
Ε: gerakas@skrekis.gr

Δ. Γούναρη 71
Τ: 210 9613972
F: 210 9644129
Ε: glyfada@skrekis.gr

Λ. Ηρακλείου 434
Τ: 210 2814444
F: 210 2814474
Ε: niraklio@skrekis.gr

Πλ. Ιπποδαμείας
Τ: 210 4121600
F: 210 4121601
Ε: pireas@skrekis.gr

B2B Center
Ε: sales@skrekis.gr
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