Η εταιρεία µας

Η ιδέα ξεκινάει δειλά κάπου κοντά στο 2005 από δύο ανθρώπους µε πολυετή
εµπειρία αλλά και πάθος για την τεχνολογία. Οι κύριοι Παπαρήγας Γρηγόριος και
Μαυροειδής Θεόδωρος µε έντονο το συναίσθηµα της ευθύνης του ρίσκου και της δηµιουργίας
για κάτι καινούργιο αποφασίζουν την υλοποίηση της ιδέας τους και οι τελικές υπογραφές δεν
αργούν. Έτσι η Dot Media σφυρίζει την έναρξη της σφραγίζοντας το καταστατικό
της «Γ.Παπαρήγας-Θ. Μαυροειδής Ο.Ε» την 27/7/2006 µε σκοπό την εισαγωγή και
διανοµή περιφερειακών Η/Υ και µε έδρα την Κρυστάλλη 25 στη Νέα Χαλκηδόνα σε έναν
µικρό χώρο100m2

Η Πορεία µας

Με πρώτο σταθµό και βασικό προµηθευτή την Media-Tech η πρώτη παραγγελία της εταιρείας
µε headphones, ηχεία, ποντίκια και hubs εδραιώνει ουσιαστικά την ύπαρξή της την 15/9/2006
και το πρώτο τιµολόγιο την ανεβάζει στο πρώτο σκαλί της ανάπτυξης την 17/10/2006
Τα ταξίδια ξεκινούν και οι δύο ιδιοκτήτες πια, αλλά και πωλητές της Dot-Media σαρώνουν την
Αττική, τα ∆ωδεκάνησα , τις Κυκλάδες , την Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και παραδίδουν
καθηµερινά παραγγελίες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Πολύ σύντοµα, οι ανάγκες αυξάνονται τόσο και οι ρυθµοί ανάπτυξης απαιτούν επιπλέον
προσωπικό , µεγαλύτερες εγκαταστάσεις και νέα προϊόντα. Στο σηµείο αυτό η εταιρεία
µετατρέπεται σε Dot Media Ltd , µετακοµίζει σε νέες εγκαταστάσεις στη
Λυκόβρυση 600m2 και δηµιουργεί νέα τµήµατα της επιχείρησης :

Product management – To καλύτερο προϊόν στην καλύτερη τιµή
Εξωτερικές πωλήσεις – Προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση στον χώρο του πελάτη
Εσωτερικές πωλήσεις – Αµεσότητα και εξυπηρέτηση κάθε στιγµή της ηµέρας
Οικονοµικός έλεγχος – Ακρίβεια και λεπτοµέρεια
Αποθήκη – Ταχύτητα, παράδοση σε 24 ώρες σε ολόκληρη την Ελλάδα

Οι νέες και αποκλειστικές συνεργασίες µε προµηθευτές διαδέχονται η µία την άλλη:
Edifier, Zeroground, Remax, WK, Logilink , Tenda , Power On, Element , Acculine,
Wis και το “passion for technology” συνοδεύει πια τον διακριτικό τίτλο της Dot Media. Ο
αριθµός των προϊόντων συνεχώς ανεβαίνει µε 3.493 κωδικούς ειδών να έχουν ξεχωρίσει
στα µατιά µας και να έχουν εισαχθεί στην γκάµα της Dot Media µε κοινό παρανοµαστή την
τεχνολογία.Νέο ERP και ένα σύγχρονο Β2Β για την εποχή, που σήµερα αριθµεί 4.738.871
επισκέψεις , έρχονται να προστεθούν στους σταθµούς της επιτυχίας.Την 31/3/2014 η
Dot Media πραγµατοποιεί σηµείο σταθµό στην ανάπτυξη της και ανοίγει της
πόρτες της από την νέα της έδρα στους θρακοµακεδώνες, νέες υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις 1500m2 έρχονται να καλύψουν πλέον τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των
πελατών µας αφού 321.714 τιµολόγια έχουν παραδοθεί ήδη στους πελάτες µας.

Το µέλλον µας

Η επένδυση στην τεχνολογία, το πάθος για την δουλειά ,η επιµονή στο καλύτερο
και η συνεχής εµβάθυνση σε νέες προιοντικές κατηγορίες είναι ο σκοπός και το
µέλλον της εταιρείας. Η Dot Media στηρίζεται σε µια σχέση ετών µε τους πελάτες της
,δηµιουργεί βάσεις και συνεργασίες που αντέχουν στον χρόνο και επενδύει στην αµοιβαία
εµπιστοσύνη. Η συνεχόµενη και ραγδαία ανάπτυξη δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για όλους . Η
επένδυση σε προϊόντα και ανθρώπους κάνει την εταιρεία να αναζήτα και να πραγµατοποιεί τις
πρώτες εξαγωγές της στην Κύπρο µε µια προιοντική γκάµα που ξεχωρίζει .

Οι αρχές µας

Οι άνθρωποι της Dot Media έχουν κοινούς
στόχους και ακολουθούν κοινή γραµµή.
Τα µοναδικά προϊόντα, οι νέες καινοτοµίες,
οι ξεκάθαρες σχέσεις και η αµεσότητα
δηµιουργούν
ευχάριστο
κλίµα
που
µεταφέρεται εύκολα στους συνεργάτες της.
Μια νέα ζωντανή οµάδα 24 ατόµων
άρτια συνδεδεµένων µεταξύ τους
έρχεται
να
συµπληρώσει
το
οικογενειακό περιβάλλον και να κάνει
το
όραµα
της
Dot
Media
πραγµατικότητα .

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Στην Dot Media η εταιρική υπευθυνότητα µεταφράζεται σε
καθηµερινές πράξεις. Για εµάς η ανακύκλωση είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε ανώτερες αξίες όπως η προσφορά. Στην πορεία
των ετών µας 59.820 €, 20.883kg ειδών, 47.817 χιλιάδες
προϊόντα έχουν συσκευαστεί και αποσταλεί στους 2
φορείς ανακύκλωσης που συνεργαζόµαστε. Για εµάς τίποτα
δεν πάει στα «σκουπίδια» , 1200kg αποτελούµενα από χαρτί,
µπαταρίες ,πλαστικό και αλουµίνιο ανακυκλώνονται ετησίως από
την οµάδα µας.
Κάθε προϊόν
που εισάγεται στην ελληνική αγορά
εισάγεται πάντα µε γνώµονα να πληροί τις προϋποθέσεις
που θέτει η Ε.Ε κατοχυρώνοντας πάντα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά
CE
και
RoHS.
Η σήµανση CE συµβολίζει τη συµµόρφωση προς όλες τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το
προϊόν, δυνάµει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της. Όταν η
σήµανση CE τοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νοµικού προσώπου
που την έχει τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο για την τοποθέτησή της ότι το προϊόν
συµµορφώνεται προς όλες τις εφαρµοστέες απαιτήσεις και ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι
κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
Η Οδηγία Απαγόρευσης Χρήσης Επικίνδυνων Υλικών (RoHS) τέθηκε
σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2006. Η Οδηγία RoHS, που συµπληρώνει την
Οδηγία WEEE, έχει στόχο την προστασία της υγείας και του
περιβάλλοντος µέσα από την απαγόρευση συγκεκριµένων επιβλαβών
υλικών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η Οδηγία RoHS
αφορά "Την απαγόρευση της χρήσης συγκεκριµένων επικίνδυνων
υλικών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού". Η Οδηγία αυτή
απαγορεύει την εισαγωγή στην αγορά της ΕΕ νέων ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων που περιέχουν πάνω από τα επιτρεπόµενα όρια στοιχεία όπως ο
µόλυβδος,
το
κάδµιο,
ο
υδράργυρος, το χρώµιο, το PBB
και ο επιβραδυντής καύσης PBDE
από την 1η Ιουλίου 2006. Οι
κατασκευαστές οφείλουν να
αντιληφθούν τις απαιτήσεις της
Οδηγίας RoHS έτσι ώστε να
διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και
τα στοιχεία τους πληρούν τις
προδιαγραφές της

