
Εταιρική Παρουσίαση



Η Glassdrive® είναι µια διεθνής αναπτυσσόµενη εταιρία που προσφέρει

υπηρεσίες επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτου.

Δραστηριοποιείται σήµερα σε έντεκα (11) Ευρωπαϊκές χώρες: την Εσθονία, 

τη Φιλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Νορβηγία, την Δανια, 

την Πορτογαλία, την Ολλανδία, την Ισπανία και την Γαλλία. ∆ιαθέτει ένα 

δίκτυο 1.135 ιδιόκτητων και franchise σταθµών. Ανήκει στην Saint-Gobain 

Autover και βασική φιλοσοφία της είναι να επαναφέρει κάθε όχηµα στην 

αρχική του κατάσταση χρησιµοποιώντας µόνο γνήσια ανταλλακτικά, µε 

απόλυτη προτεραιότητα την άµεση εξυπηρέτηση και πλήρη ικανοποίηση του

πελάτη.



(2004) 
Δημιουργία δικτύου της Glassdrive

παρουσία σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες 
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Παραγωγή 

επίπεδου γυαλιού

Παραγωγή

κρυστάλλων

αυτοκινήτου

Διανομή

κρυστάλλων

αυτοκινήτου

Δίκτυο 

τοποθέτησης 

Μετατροπή πρώτων 
υλών σε ημιτελή 
προϊόντα για διάφορες 
εφαρμογές

Με 340 χρόνια 
βιομηχανικής εμπειρίας 
και σταθερή δέσμευση 
στην καινοτομία, η, 
Saint-Gobain Sekurit 
είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους 
κατασκευαστές 
κρυστάλλων 
αυτοκινήτου στον κόσμο

Η Saint-Gobain Autover 
διανέμει κρύσταλλα 
αυτοκινήτων και σχετικά 
ανταλλακτικά στην 
αγορά αντικατάστασης

Η Glassdrive είναι ο 
πάροχος υπηρεσιών για 
ζημιές που αφορούν τα 
κρύσταλλα αυτοκινήτων



Στην Ελλάδα, η Glassdrive® ξεκίνησε το 2008. Τα εννέα αυτά χρόνια, η 

εταιρία µας, µε την υποστήριξη των συνεργατών της, αλλά και των 

καταναλωτών, κατάφερε να εξελιχθεί στο µεγαλύτερο δίκτυο επισκευής και 

αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτου στην Ελλάδα, παρέχοντας 

υψηλών προδιαγραφών προϊόντα και υπηρεσίες. Τα εννέα αυτά χρόνια

της πορείας µας, το δίκτυο µας υπερδιπλασιάστηκε και αριθµεί πλέον

πάνω από 160 σταθµούς εξυπηρέτησης - 66 επίσηµους σταθµούς και 

περισσότερα από 100 συνεργαζόµενα συνεργεία - σε όλη την Ελλάδα. 

Επιπλέον το δίκτυο µας διαθέτει υπηρεσίες κινητής µονάδας

εξυπηρέτησης πελατών στο χώρο που επιθυµούν παρέχοντας τους 

ευκολία και οικονοµία.



Η Αποστολή µας

Να επιλύουµε κάθε
πρόβληµα µε τα 
κρύσταλλα
αυτοκινήτων των
πελατών µας
επαναφέροντας το
όχηµα τους στην
αρχική του κατάσταση
σε συνδυασµό µε ένα
µεγάλο χαµόγελο



Το Όραμα & η 
Στρατηγική μας

• Γνήσια Ανταλλακτικά

• Εξειδικευμένο 
προσωπικό

• Ασφάλεια & σιγουριά: 
χρησιμοποιώντας τα 
κατάλληλα εργαλεία 
και στεγανοποιητικά
υλικά

• Διαχείριση ζημιών: 
Μείωση του κόστους 
και διαφάνεια



Γνήσια Ανταλλακτικά 

Ως θυγατρική της Saint-Gobain, του μεγαλύτερου 

κατασκευαστή κρυστάλλων αυτοκινήτου στον 

κόσμο, χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια ανταλλακτικά 

κατασκευασμένα με τις ίδιες προδιαγραφές και τα 

ίδια πρότυπα των Κατασκευαστών Πρωτότυπου 

Εξοπλισμού (ΟΕΜ) οι οποίοι προμηθεύουν τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες, σύμφωνα πάντοτε με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία R43.

Γραπτή πιστοποίηση Γνησιότητας 

Πιστοποιούμε τη γνησιότητα των ανταλλακτικών μας 

δίδοντας σε κάθε αντικατάσταση Πιστοποιητικό 

Γνησιότητας



Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών

Η εταιρία μας διαθέτει δύο (2) κεντρικές 

εγκαταστάσεις, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.  

Και στις δύο εγκαταστάσεις λειτουργούν όλα τα 

τμήματα της εταιρίας (πωλήσεις, τηλεφωνικό κέντρο, 

λογιστήριο, αποθήκη, operations, logistics).

Οι αποθήκη μας στην Αθήνα είναι 2.500 m2 και στη 

Θεσσαλονίκη 1.800 m2.  Και οι δύο αποθήκες είναι 

ισοδύναμες σε διαθεσιμότητα προϊόντων και 

λειτουργούν αυτόνομα.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων μας ανέρχεται σε 

ποσοστό 96%



Εγγύηση Εργασίας εφ’ όρου ζωής

Το δίκτυο µας απαρτίζεται από επαγγελµατίας

εξειδικευµένους τεχνίτες οι οποίοι εκπαιδεύονται

συνεχώς από το παγκόσµιο δίκτυο Glassdrive®,

προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας.

Εγγυόµαστε για το αποτέλεσµα της εργασίας

µας µε εγγύηση εργασίας εφ’ όρου ζωής.



24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Η εταιρία μας διαθέτει σύγχρονο τηλεφωνικό

κέντρο (call center) για την εξυπηρέτηση των 

πελατών σας.

Το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί 24

ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

.Η εταιρία μας διαθέτει τηλεφωνικές γραμμές 

για απευθείας σύνδεση με το τηλεφωνικό σας 

κέντρο, ώστε οι αναγγελίες των συμβάντων 

θραύσης να δρομολογούνται απ’  ευθείας στο 

δικό μας τηλεφωνικό κέντρο, μειώνοντας έτσι το 

λειτουργικό σας κόστος



Συστήματα Μέτρησης Ικανοποίησης Πελατών

Η εταιρία μας, από το Φεβρουάριο 2018 θα 

διαθέτει το παγκόσμιο σύστημα 

έρευνας ικανοποίησης πελατών NPS 

(Net Promoter Score), ώστε να μετράει 

το βαθμό ικανοποίησης των πελατών 

σας



Σύγχρονα μηχανογραφικά συστήματα 

Η εταιρία μας διαθέτει σύγχρονα μηχανογραφικά συστήματα τα 
οποία παρέχουν:

• Γρήγορη και ακριβή εύρεση των σωστών ανταλλακτικών
• Κεντρική τιμολόγηση η οποία εξασφαλίζει τη διαφάνεια
• Δυνατότητα σύνδεσης με μηχανογραφικά συστήματα 

συνεργατών για άμεσες ανταλλαγές πληροφοριών 



Χρόνος Αντικατάστασης/Επισκευής

Στόχος µας στην Glassdrive® είναι η άµεση και σωστή 

εξυπηρέτηση του πελάτη. Γι’ αυτό το λόγο

δεσµευόµαστε να αντικαταστήσουµε/επισκευάσουµε τη

ζηµιά θραύσης του πελάτη εντός 24 ωρών από την

αναγγελία της ζηµιάς.



Δίκτυο εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα

Καλύπτουµε το σύνολο της

Ελληνικής Επικράτειας µε:

• 66 επίσηµους σταθµούς

(franchise)

• 100 συνεργάτες



Δίκτυο εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα



Δίκτυο εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα



Κινητές µονάδες εξυπηρέτησης

Διαθέτουμε 35 υπηρεσίες κινητής μονάδας εξυπηρέτησης

πελατών στο χώρο που επιθυμούν παρέχονταςτους άμεση και

επαγγελματική εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών



Εμπειρία στη Διαχείριση Στόλων

Η  Glassdrive® διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση 

περιστατικών θραύσης καθώς συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές 

εταιρίες στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας χιλιάδες πελάτες με θραύση 

κάθε χρόνο.

Ειιδικότερα, στη διιαχείρισηετταιριώνμε στόλους αυτοκινήτων, η Glassdrive®

διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την κάλυψη των αναγκών 

των πελατών τους:

• 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο (call center)

• Μεγάλη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

• Άμεση εξυπηρέτηση εντός 24 ωρών από την αναγγελία της 

θραύσης

• Κινητές μονάδες εξυπηρέτησης

• Δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα



Υποστηρικτικές ενέργεις / Συστήματα

Η  εταιρία μας δύναται να παρέχει υποστηρικτικά συστήματα που αφορούν την εξέλιξη της 

τεχνολογίας των οχημάτων & των κρυστάλλων :

• Βαθμονόμηση κρυστάλλων οχημάτων ADAS



Σας ευχαριστούµε για την
προσοχή σας!


