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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
 Θέμα : Προβολή της RMV                                                           

Η εταιρία  Recycling Metal Vichos ασχολείται  με τον χώρο της  ανακύκλωσης-περισυλλογής 

μετάλλων για πάνω από δέκα χρονιά .Οι χώροι της εταιρίας μας βρίσκονται στην οδό Ακτή Ιώνιας & 

Κανδάνου 4 στην περιοχή Κερατσινιού. 

Στην RMV έχουμε σαν όραμα να ανακαλύπτουμε , να συνδυάζουμε και να παρέχουμε στους 

προμηθευτές μας τις πιο αποτελεσματικές και γρήγορες μεθόδους συλλογής και ενημέρωσης . 

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους που θέτει η εταιρεία μας είναι η διασφάλιση των σχέσεων 

με τους προμηθευτές της. Φροντίζει πάντα οι σχέσεις που δημιουργεί να βασίζονται σε ειλικρίνεια και 

σεβασμό απέναντι στις ανάγκες του εκάστοτε προμηθευτή, γιατί επιζητά να είναι υγιής και 

μακροχρόνιες. Για μας το να κερδίσουμε έναν προμηθευτή δεν είναι ο σημαντικότερός μας στόχος.  

Προσπαθούμε να τον κερδίζουμε ξανά και ξανά και να του προσφέρουμε την αίσθηση ότι το να 

προχωρήσει σε μια συνεργασία μαζί μας θα του αποφέρει μόνο θετικά στοιχεία. 

Με μικρές κινήσεις όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια σωστή βάση λειτουργίας για 

την καλύτερη ενημέρωση –εξυπηρέτηση για τους προμηθευτές της..                 
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Προμηθευτές και Πελάτες της RMV 

Το σύνολο των προμηθευτών της RMV προέρχεται αποκλειστικά σχεδόν από την Ελλάδα.  

Βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

Βιοτεχνικές επιχειρήσεις. 

Κατασκευαστικές επιχειρήσεις. 

Συνεργεία αυτοκινήτων. 

Κρατικοί και δημόσιοι φορείς. 

 

Τιμές των μεταλλικών απορριμμάτων 

Οι τιμές των μεταλλικών απορριμμάτων επηρεάζονται από μια πληθώρα παραγόντων.  

Η καθαρότητα των μεταλλικών απορριμμάτων. 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υλικών. 

Το μέγεθος των υλικών. Αφορά κυρίως στα σιδηρούχα μέταλλα. Ο κανόνας είναι ότι όσο 

μεγαλύτερο είναι ένα τεμάχιο τόσο χαμηλότερη η αξία του. 

Παράγοντες που αφορούν στη μεταφορά των υλικών. 

Το κόστος κτήσης των υλικών. Η υψηλότερη τιμή παρέχεται όταν τα υλικά παραδίδονται στις 

εγκαταστάσεις μας. 

Τέλος το tonnage των υλικών. Ο κανόνας είναι ότι όσο μεγαλύτερες οι προς προμήθεια 

ποσότητες, τόσο καλύτερη η προσφερόμενη τιμή.  

Παραλαβή και μεταφορά υλικών 

Τα υλικά παραδίδονται είτε με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, είτε τρίτου συμβαλλόμενου, 

είτε με παραλαβή και μεταφορά από την RMV που διαθέτει τα απαραίτητα οχήματα, όπως 

γερανοφόρα φορτηγά. 

Διαχωρισμός και επεξεργασία 

Ο διαχωρισμός και η επεξεργασία είναι δύο στάδια αυστηρά μελετημένα από την RMV.  

Τα μεταλλικά απορρίμματα, με την παράδοσή τους ζυγίζονται και ελέγχεται το είδος, η 

ποιότητά τους και οι προσμίξεις τους με ξένες ουσίες. 

Αναλυτικότερα, τα μεταλλικά απορρίμματα διαχωρίζονται σε:     

σιδηρούχα ή μαγνητικά, αυτά που περιέχουν σίδηρο 

 και σε μη σιδηρούχα, όπως είναι  

χαλκός 

 ορείχαλκος 

 αλουμίνιο 

 ανοξείδωτο ατσάλι 

μόλυβδος 

Τα ανωτέρω υλικά διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με τη ποιότητα τους, η οποία 

καθορίζεται από τη καθαρότητα τους. 
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Υλικά που γίνονται δεκτά από την RMV 

Σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα μεταλλικά απορρίμματα.  

Μηχανήματα εργοταξίου- Πλοία (φορτηγά, σκαπτικά κτλ.)   

Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.  

Ηλεκτρικά καλώδια παντός τύπου. 

Υλικά που δεν γίνονται δεκτά από την RMV 

Εκρηκτικά υλικά ή υπολείμματα εκρηκτικών υλικών. 

Ραδιενεργό υλικό παντός είδους. 

Υλικά που περιέχουν άσβεστο. 

Υλικά τα οποία μπορούν να αποτελούν προϊόντα κλοπών. 

Υπηρεσίες που προσφέρουμε σαν αρμόδια εταιρία  

Κατά την έκδοση του τιμολογίου πώληση σας εκδίδουμε την βεβαίωσης παραλαβής    

υλικού.   

Συνεχής ενημέρωση και τεχνική ανάλυση για τις εξελίξεις των μετάλλων, μέσω διαφόρων 

μέσων (newsletter,sms ). 

Άμεση κοστολόγηση τιμών μέσω της πλατφόρμας  www.rmv.gr 

Σταθεροποίηση αλλά και δέσμευση τιμών για συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. 

Άμεση παραλαβή από τον χώρο σας διότι διαθέτουμε αμαξώματα διαφόρων απαιτήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία 
με 

Ενημέρωση
Φόρτωση Ζύγιση Τιμολόγιση Πληρωμή Ενημέρωση
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Λόγοι συνεργασίας 

 Η εταιρεία Recycling Metal Vichos (RMV) είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο της 

ανακύκλωσης μετάλλων (Scrap).Παρέχει υπηρεσίες όπου διασφαλίζει την αποτροπή μείωσης  

κέρδους τόσο για την εταιρεία  όσο και για την εκάστοτε επιχείρηση . 

1Έχουμε θεσπίσει έναν νόμο όπου μας διαφοροποιεί από άλλες εταιρείες. Αυτό συμβαίνει 

διότι, στις αρχές κάθε μήνα ή και στις  απότομες αλλαγές μέσα στον μήνα ,σας αποστέλλουμε 

με διάφορους τρόπους (email,fax,ταχυδρομικός,sms) την εικόνα της τάσης αλλά και τεχνικής 

ανάλυσης για τον μήνα που πέρασε και μια ενημέρωση πως θα εξελιχτεί. Με  αυτόν τον τρόπο 

ενημερώνεστε συνεχώς για την αγορά των υλικών σας τόσο για την αγορά αλλά τόσο και για 

την πώληση σας . Ένας ακόμα ουσιώδης λόγος είναι για καλύτερη προσέγγιση της αγοράς σε 

σχέση με τις διεθνές τιμές , με απώτερο σκοπό  την μεγίστη πώληση του υλικού σας. 

2Παρέχουμε κοστολόγηση του υλικού σας μέσω διαφόρων μέσων επικοινωνίας 

(τηλεφωνικός ,email,προσωπικός).Ένας ακόμα παράγοντας που μας διαφοροποιεί είναι και η 

άμεση κοστολόγηση. Έχουμε δημιουργήσει μια σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα  όπου 

αναγράφεται τα στοιχεία της εταιρείας σας καθώς και τα υλικά ανακύκλωσης σας, και 

ακόλουθος  σας  αποστέλλουμε την προσφορά μας εντός των λίγων λεπτών. 

3Διαθέτουμε άτομα πλήρως καταρτισμένα και εκπαιδευμένα έτοιμα να φέρουν εις πέρας 

ακόμα και την πιο «δύσκολη» εργασία. 

4Διαθέτουμε σύγχρονης τεχνολογίας μηχανήματα τα οποία εγγυόνται την ασφάλεια και την 

σωστή αποσυναρμολόγηση. 

5Οι υπηρεσίες μας έχουν ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος ώστε αυτό να 

διατηρηθεί καθαρό και φιλικό στον άνθρωπο και για τις επόμενες γενιές.  Έτσι και δεν 

απορρίπτουμε οποιαδήποτε επιβλαβή ουσία σε αυτό. 

6Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες για την αποσυναρμολόγηση και περισυλλογή των 

προς ανακύκλωση υλικών. 

7Οι υπηρεσίες μας εφαρμόζουν στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά. 

8 Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση από την αρχή της παροχής των υπηρεσιών μας έως το 

τέλος. 

9Ένας ακόμα παράγοντας που επιθυμούμε την συνεργασία σας, είναι το μεγάλο ποσοστό 

των προμηθευτών μας .Χάρις την εμπιστοσύνη και την τήρηση των κανόνων, καταφέραμε να 

έχουμε μεγάλο ποσοστό προμηθευτών, το οποίο στηρίζουμε και εμπλουτίζουμε από ημέρα σε 

ημέρα .   
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΙΔΕΕΣ              

ΕΦΕΥΡΟΥΜΕ ΝΕΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
 

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Πείρα  

Η εταιρία RMV έχει μακροχρόνια πείρα που την καθιστά υπεύθυνη και αλώβητη όλα αυτά τα χρόνια 

.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βρίσκει συνεχώς   εναλλακτικές μεθόδους συνεργασίας σε πιθανά 

προβλήματα προμηθευτών. Έτσι την καθιστά πρωτοπόρα στην συνεργασίας στερεών αποβλήτων 

.Ακόμα η RMV  προμηθεύει συγκεκριμένες εταιρίες με σταθερή ποιότητα υλικού, πετυχαίνοντας μ’ 

αυτό σταθερό πελατολόγιο προμηθευτών . 

Συνέπεια 

Συνέπεια για την εταιρία ορίζεται η ακέραιη συνεπής συνεργασία στους προμηθευτές της. Συνεπώς 

με την κατάλληλη ενημέρωση προς τον αρμόδιο της RMV πετυχαίνουμε μια άριστη οικονομική και 

υπεύθυνη συνεργασίας. 

Εμπιστοσύνη 

Η επιτυχία μας έχει καθοριστεί από την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια ,έτσι ώστε  να είναι η 

κινητήρια δύναμη  για νέες μεθόδους συλλογής και επικοινωνίας προς εσάς . 

Ενημέρωση 

Ενημέρωση για εμάς είναι υποχρέωση απέναντι προς εσάς  .Για τον λόγο αυτό  έχουμε καταφέρει 

να ενημερώνουμε συνεχώς σε πιθανές αλλαγές τιμών  γραπτώς αλλά και προσωπικώς . 

Τέλος   θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εσάς που μας αναδείξατε στις πρώτες κατηγορίες συλλογής 

και  εξυπηρέτησης. Γι’ αυτό ας προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε πετύχει ώστε 

να   φτάσουμε στην κορυφή μαζί με εσάς ! 

Η καταγραφή των ποσοστών έχει γίνει στις αρχές του 2017. 
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ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

Η εταιρία RMV  έχει καταφέρει να έχει  ένα πλούσιο και δυναμικό καταστατικό προμηθευτών της. 

Όμως για να συνεχίσουμε την σταθερή αύξηση των  προμηθευτών μας  αλλά και την στήριξη  σας 

,σας αναφέρουμε τους  τρόπους   όπου μπορείτε να πετύχετε  την μέγιστη τιμή πώλησης . 

• Ένας  από τους βασικούς τρόπους είναι  στο υλικό να μην υπάρχουν ξένες ύλες πχ. (λάστιχα 

,πλαστικά ,γυαλιά ,ξύλα και  ξένα μέταλλα )  ώστε να μην υπάρχουν περικοπές στην πώληση. 

• Να ενημερώνετε  τακτικά τον υπεύθυνο της εταιρείας μας  για τις ποσότητες που υπάρχουν 

στο χώρο σας. Αυτό φέρνει σαν αποτέλεσμα  να προλαβαίνουμε  μια πτώση αλλά και  μια 

προκαθορισμένη άνοδο της  τιμής . 

• Ακόμα ένας σημαντικός τρόπος είναι το υλικό σας να μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις μας  

με δικό σας μεταφορικό μέσο. Αυτό έχει μια άνοδο τιμής + 5%. 

• Ο τελευταίος αλλά και ο κυριότερος  παράγοντας για την καλύτερη επιθυμητή τιμή είναι το 

τονάζ. Το τονάζ καθορίζει την δυναμική ενός προμηθευτή  ,αλλά και τις ισχύουσες  

• δυνατότητες  της συνεργασία μας . Συγκεκριμένα ο εκάστοτε συνεργάτης μας  μπορεί να 

μαζέψει στον χώρο του μια αρκετή ποσότητα  ανακυκλώσιμου υλικού ώστε πετυχαίνοντας  

πολύ εύκολα  ένα + 5%  στην τιμή πώλησης του .   

 

Με αυτούς τους παραπάνω τρόπους  είναι σίγουρο ότι θα  καταφέρουμε  μαζί μια 

προκαθορισμένη και εξίσου δυνατή πώληση του ανακυκλώσιμου υλικού σας . 

Γι’ αυτό η συνεργασία με εμάς  καθορίζει την  θεμελίωση  μιας  συνειδητής  και  ανοδικής 

συνεργασίας . 

Νέοι τρόποι συνεργασίας & αύξησης των πωλήσεων σας 

 Συγκεκριμένα η εταιρία μας διαθέτει τρόπους όπως είναι μιας συγκεκριμένης συνεργασία. 

Ουσιαστικά μπορούμε να δημιουργήσουμε διαύλους διαφημίσεις σε διάφορα μέσα. Ένα από 

αυτά είναι η συνεργασία μας με την εταιρεία  Look4business.gr . Με βάση αυτήν την πλατφόρμα  

μπορείτε να δημοσιεύσετε διάφορες προσφορές και ακόμα η επιχείρηση σας να γίνει και πιο 

δημοφιλής. 

Η εταιρεία  RMV  μετά από την τόση εμπειρία της στον χώρο του μετάλλου έχει δημιουργήσει ένα 

αρκετό πελατολόγιο το οποίο ενημερώνεται συχνά για τις εξελίξεις των προμηθευτών τις .Έτσι 

δίνει την δυνατότητα να φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις του ίδιου κλάδους, με απώτερο σκοπό την 

καλύτερη και πιο αποτελεσματική απόδοσης πώλησης αλλά και κατασκευής του υλικού σας .   

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 

Η RMV αποτελείται  από έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων  από όπου προμηθεύεται τα 

μεταλλικά απορρίμματα .Για να μπορέσει όμως να έχει μια άμεση άλλα και αποτελεσματική 

μέθοδο συνεργασίας  καταλήξαμε στην ορθή ενημέρωση της εταιρείας μας, αλλά και  τις τιμές 

των μετάλλων. Έτσι καταφέραμε να έχουμε μεθόδους  ενημέρωσης όπως αποστολή email,sms, 

fax ,διάφορα  blogs ,Facebook και ακόμα μέσω των ταχυδρομείων.  

Η μέθοδο αυτή αποφέρει μύωση του χρόνου  ενημέρωσης  με τρόπους παραδοσιακούς, που 

επηρεάζουν καθημερινός την επιχείρηση  σας! Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται από την αύξηση του 

χρόνου εργασία σας .Για οποιαδήποτε πηγή ενημέρωσης επιθυμείτε παρακαλώ ενημερώστε μας 

στο email ή faχ ή και με ένα απλό τηλέφωνο ,ώστε να μπορέσουμε μαζί να καταφέρουμε αυτό 

που είναι αδύνατο για άλλους ! 
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  Στοιχεία επικοινωνίας 

   Recycling Metal Vichos 

   Ακτή Ιωνίας και Κανδάνου 4 Κερατσίνι 

   Αττική , Ελλάδα  Τ.Κ 18755  

 

   (+30) 210 43 13 300 

   (+30) 216 700 2677 

   info@rmv.gr 

   www.rmv.gr 

 

Υπεύθυνος αγοράς & ανάλυση μετάλλου   

                                              Θεόδωρος Βήχος 

      (+30) 697 39 33 783 

      tvm@rmv.gr 
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                     Γύρισε με  


