


ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ποιοι είμαστε
Η ΕΝΑ Food Cash & Carry είναι αλυσίδα καταστημάτων χονδρικής
πώλησης και από το 2001 λειτουργεί ως εταιρία του ομίλου  
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. Σήμερα η ENA Food Cash & Carry απασχολεί 
περισσότερα από 400 άτομα σε 14 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 
Η εταιρία επενδύει συνεχώς σε υποδομές και στην εκπαίδευση 
των ανθρώπων της με γνώμονα τις ανάγκες του επαγγελματία.

ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY
Oι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής αλλά και οι αυξανόμενες 
ανάγκες του σημερινού επαγγελματία για χαμηλότερες τιμές,
μας oδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου καταστήματος,
του ΕΝΑ Food Cash & Carry Ρόδου.
Σε ένα σύγχρονο χώρο 2.180m2, θα βρείτε μια πλούσια ποικιλία  
προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές. 

Μια σειρά από πλεονεκτήματα
Είναι ένα κατάστημα το οποίο εξασφαλίζει:
• Στοχευμένη ποικιλία σε επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας 

προϊόντα, απαραίτητα για την κάλυψη των βασικών  
αναγκών του επαγγελματία της λιανικής, του τουρισμού  
και της μαζικής εστίασης

• Ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά χονδρικής
• Πολύ ελκυστικές προσφορές
• Τη γνωστή ποιότητα του ομίλου ΑΒ Βασιλόπουλος
• Πρόγραμμα επιπλέον ανταμοιβής μέσω της κάρτας 

ENA PROFIT με συλλογή πόντων & επιστροφή χρημάτων  
μέσω επιταγών έκπτωσης

Εγγυόμαστε ποιότητα και χαμηλές τιμές
Στην ΕΝΑ Food Cash & Carry, η αποστολή μας είναι να 
προσφέρουμε το μέγιστο όφελος σε όλους τους πελάτες.  
Το όραμά μας είναι να είμαστε ο ιδανικός συνεργάτης στο 
χονδρεμπόριο τροφίμων, κάτι που ήδη πετυχαίνουμε καθημερινά.  
Τα αποδοτικά συστήματα Logistics, η πολύχρονη εμπειρία,  
η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση του προσωπικού μας, μας έχουν 
οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια στην επιλογή του επαγγελματία.
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Διεύθυνση: 7ο χλμ. Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου, περιοχή Ασγούρου
Τηλ.: 22410 03994, 22410 65749 | e-mail: Εrodos@ab.gr Μέλος του ομίλου

Μεγάλη ποικιλία προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
Η ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY προσφέρει  
δύο μεγάλες σειρές προϊόντων Ιδιωτικής 
Ετικέτας, αποκλειστικά για σας,  
τους επαγγελματίες πελάτες μας.

Προϊόντα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες  
των καταστημάτων μεταπώλησης τροφίμων  
και εστίασης, διευρύνουν τις επιλογές σας
και αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους σας.

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων στην καλύτερη
σχέση ποιότητας - τιμής, προσανατολισμένοι 
στις δικές σας ανάγκες, με γνώμονα πάντα την 
κερδοφορία της επιχείρησής σας.

Κάρτα ENA PROFIT

Με τη συγκέντρωση 2.000 πόντων,
κερδίζετε μια επιταγή έκπτωσης 20€, 
που μπορείτε να εξαργυρώσετε στις επόμενες 
αγορές σας, σε οποιοδήποτε κατάστημα της  
ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY.

Με την κάρτα ΕΝΑ PROFIT επωφεληθείτε μέσα από: 
• Προσφορές συλλογής πόντων σε συγκεκριμένα  

είδη και μάρκες 
• Προσφορές πόντων για συγκεκριμένο ύψος αγορών 

σε επιλεγμένα είδη και μάρκες

αποκτησε την καρτα ενα profit & 
ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ!

Επισκεφτείτε το site μας www.enafood.gr & τη σελίδα μας στο facebook
      ENAFood ...για να δείτε όλες τις προσφορές μας.


