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Προφίλ

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΕΠΠΑ ΑΕ, είναι μία γνωστή στην αγορά εμπορική φίρμα βιομηχανικού
εξοπλισμού. Πελάτες της είναι πολλές βιομηχανίες, κατασκευαστικές εταιρίες καθώς και
άλλα εμπορικά μαγαζιά. Σήμερα υπάρχουν τρία καταστήματα, ένα στο κέντρο της Αθήνας
και ένα στον Πειραιά, στους πλέον εμπορικούς δρόμους των δύο περιοχών, καθώς και ένα
πλήρες ηλεκτρονικό κατάστημα www.reppas.gr. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της εταιρείας
είναι η ίδια της η επωνυμία. Βρισκόμενη στο επίκεντρο της αγοράς εδώ και αρκετό καιρό
έχει πλέον αποκτήσει την φήμη ότι σχεδόν τα πάντα μπορούν να βρεθούν, όσο αφορά
τουλάχιστο τα βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ανταλλακτικά μηχανών .

Ιστορικό

Η επιχείρηση ιδρύθηκε από τους αδερφούς Ρέππα στα 1940. Η προσωπική τους δουλειά και
προσπάθεια βοήθησαν στην επιβίωση και ανάπτυξη της εταιρείας μέχρι την δεκαετία του
εβδομήντα όπου ο Θεόδωρος Ρέππας έγινε διευθύνων σύμβουλος. Σήμερα, παρόλο που στη
δουλειά είναι και η 3η γενιά , και παρόλη την σημαντική αύξηση του τζίρου, η εταιρεία
διακατέχεται ακόμα από το οικογενειακό πνεύμα που πάντα διακρινόταν. Το προσωπικό
αποτελείται από 30 μόνιμους υπαλλήλους που πλέον έχουν μία τεράστια πείρα στον χώρο,
και για το λόγο αυτό θεωρούνται ως "doctor" στον τομέα τους, τόσο από πελάτες όσο και
από προμηθευτές.

Αντικείμενο

Η ποικιλία μας περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα, από μια απλή βίδα ως ένα πολύπλοκο
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αντικραδασμικό σύστημα, ή ένα υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικό μηχάνημα. Τα παραπάνω
μαζί με άλλες συμφωνίες και ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται, έχουν βοηθήσει στην
δημιουργία μίας στενής σχέσης μεταξύ της εταιρείας και των συνεργατών της. Πελάτες
μας είναι οι καλύτερες βιομηχανικές-τεχνικές εταιρίες και δημόσιες υπηρεσίες.

Το μέλλον

Η εταιρεία μας βρίσκεται σε μια αδιάκοπη πορεία εξέλιξης προσπαθώντας να ακολουθήσει
με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο τις εξελίξεις στην αγορά και να συνεχίσει να καλύπτει και
στο μέλλον τις ανάγκες των πελατών της και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Η συνεργασία
με ανθρώπους είτε αυτοί είναι πελάτες, είτε προμηθευτές, είτε συνεργάτες, των οποίων τα
χαρακτηριστικά είναι η τιμιότητα, εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση, μα πάνω από όλα ο
επαγγελματισμός είναι ο υψηλότερος στόχος.  
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