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Profil de
companie
2022
Soluții complete, la cheie, pentru depozite                     
și spații comerciale, automatizare depozite și             
after sales support
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Soluții complete, la cheie, pentru depozite                     
și spații comerciale, automatizare depozite și             
after sales support

Despre noi
Voyatzoglou Systems SA este un lider de piață în domeniul sau de activitate în Grecia, fondată în 1968. 
Voyatzoglou Systems Romania SRL (EUROFIT), este filiala Voyatzoglou Systems SA (Grecia). Cu o experiență 
de peste 20 de ani, Eurofit este lider de piață în domeniul echipării depozitelor și spațiilor comerciale.
Pentru a obține cel mai bun rezultat posibil, echipa Eurofit este formată din cei mai buni consultanți de 
vânzări, ingineri, arhitecți și designeri de interior. Sediul central al companiei și depozitul acesteia          
de 3500 m2 sunt situate în Popești-Leordeni, în complexul Olympian Est. 

Prin parteneriate pe termen lung cu cei mai mari producători de echipamente pentru depozit, Eurofit oferă 
soluții pentru depozitare și manipulare, complete și eficiente din punct de vedere al costului, care acoperă 
întreg spectrul de nevoi logistice la cele mai înalte standarde europene.

Soluții:

Amplasarea depozitului local lângă 
sediul central al companiei asigură 
flexibilitate și eficientizează fluxului 
de comenzi și livrări. Astfel, Eurofit 
se asigură că serviciile companiei 
sunt la cele mai înalte standarde.

Principalele activități ale companiei noastre sunt: 

SOLUȚII PENTRU DEPOZITE 

Compania noastră oferă soluții personalizate în funcție de cerințele clienților pentru automatizare a 
depozitelor și pentru aplicații în diferite scenarii. Automatizarea depozitelor este procesul de automatizare 
a mișcării stocurilor în interiorul, cât și în afara depozitelor către clienți, cu asistență umană minimă. 

Furnizăm sisteme complete pentru depozitare, sisteme de conveyoare, sortare, goods-to-person și AS/RS.
Aceste sisteme pot veni în forme variate și cu funcții foarte diferite, deoarece există niveluri distincte de 
automatizare a depozitelor.

AUTOMATIZARE DEPOZITE

Eurofit oferă soluții de amenajare pentru spațiile comerciale, complete și eficiente din punct de vedere al 
costului, care acoperă întreg spectrul de nevoi, la cele mai înalte standarde europene.
EUROFIT pune la dispoziția fiecărui client întreaga sa echipă de arhitecți, designeri și manageri de proiect 
pentru a examina toate aspectele semnificative ale fiecărui proiect și pentru a oferi o propunere completă, 
creativă și funcțională.
Fie că proiectul implică o renovare a magazinului sau un magazin complet nou, echipa Eurofit este                           
întotdeauna lângă client, sugerând soluții pentru fiecare fază a proiectului, de la design la realizare.

SOLUȚII SPAȚII COMERCIALE

Rafturi metalice pentru depozitare
Protecții pentru depozite
Paleți, box-paleți și containere din plastic

Parcel lockers
Echipamente pentru volumetrie și cântărire
Cărucioare pentru transport
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Eurofit este o echipă formată din oameni inteligenți, pasionați și cu cele mai bune instrumente de 
lucru, care sunt la dispoziția dumneavoastră. Înțelegerea cerințelor, obiectivelor și domeniului final 
este importantă pentru noi. Ascultăm și lucrăm împreună pentru a crea o experiență cu adevărat unică 
și de neuitat.

Ne concentrăm să oferim clienților noștri cel mai înalt nivel de calitate.

Eurofit oferă soluții de amenajare pentru spațiile comerciale, complete și eficiente din punct de vedere al 
costului, care acoperă întreg spectrul de nevoi, la cele mai înalte standarde europene.
EUROFIT pune la dispoziția fiecărui client întreaga sa echipă de arhitecți, designeri și manageri de proiect 
pentru a examina toate aspectele semnificative ale fiecărui proiect și pentru a oferi o propunere completă, 
creativă și funcțională.
Fie că proiectul implică o renovare a magazinului sau un magazin complet nou, echipa Eurofit este                           
întotdeauna lângă client, sugerând soluții pentru fiecare fază a proiectului, de la design la realizare.

8.200
Clienți mulțumiți

Avem un portofoliu de proiecte foarte 
vast, cu clienți de top, recunoscuți la 

nivel național și internațional.

20.000
De proiecte realizate cu succes

în ultimii 3 ani
Depunem toate eforturile pentru a 
realiza perfect fiecare detaliu al 
proiectelor și a crea relații de lungă 

durată cu clienții noștri.

Inovație
Încercăm să ne autodepășim de fiecare 
dată, aducând produsele noastre la 

standarde din ce în ce mai înalte.

Eficiență
Încă din stadiul de proiectare încercăm 
să găsim soluția optimă pentru 
dumneavoastră, până la implementare.

Integritate
Suntem transparenți în toate activitățile 
companiei. Oferim cele mai potrivite 
soluții, adaptate nevoilor clienților noștri.

Planificare
Orice decizie este atent gândită și                 
dezbătută de departamentele competente. 
Munca în echipă este principalul factor 
care ne-a adus la acest standard de 

excelență.

*Referințele clienților noștri
sunt disponibile la cerere.
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Este bazat pe o nouă platformă digitală construită exclusiv de 
IT-știi noștri special pentru a acoperi un nivel înalt de cerințe din 
partea clienților, având rolul de a maximiza disponibilitatea 
echipamentelor și a sistemelor oferite de EUROFIT, reducând la 
maximum timpul pierdut cu reparația.

Oferirea de suport tehnic permanent;

Durata scurtă de intervenție și reparație;

Transmiterea rapidă a detaliilor intervenției către tehnicieni și monitorizarea în timp real a 
statusului intervenției;

Transparență privind serviciile oferite și utilizarea pieselor de schimb;

Reducerea la maximum a timpului în care echipamentele sau sistemele sunt scoase din funcțiune.

AFTER SALES SUPPORT

Sistemul de service inteligent EUROFIT SIGMA

5 avantaje EUROFIT SIGMA:
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Pentru companie este foarte important să țină pasul cu 
noile tehnologii inovative. Eurofit este echipată cu un 
sistem ERP de ultimă generație care îmbunătățește 
eficiența în vânzări și managementul informației și 
produselor.

Eurofit are 36 angajați, fiecare specialist în domeniul 
său de activitate. Compania crede că evoluția ei este 
strâns legată de dezvoltarea paralelă a echipei și, prin 
urmare, investește continuu în dezvoltarea profesională 
a angajaților.

Evoluția companiei și rata de creștere ridicată din ultimii ani dovedește că structurile organizaționale            
moderne ale companiei sunt capabile să urmărească cu succes schimbările continue ale pieței și să 
asigure creșterea și în viitor.

Într-o constantă evoluție și inovație.

Amplasarea birourilor lângă depozit asigură 
flexibilitatea și controlul riguros pentru ansamblul 
procesului de aprovizionare și desfacere. În acest 
fel suntem absolut siguri că onorarea clienților 
noștri se face în cel mai scurt timp posibil și la cele 
mai intalte standarde de calitate. 
Un alt avantaj competitiv în structura logistică a 
companiei este programul săptămânal de 
aprovizionare de la Voyatzoglou Systems S.A., 

care are un depozit central de 12.000. mp în 
Atena, Grecia. În acest fel se reușește o eficiență 
deosebită în procesul de aprovizionare care 
deservește magazinul online și chiar și pe cei mai 
exigenți clienți, într-o perioadă de timp foarte 
scurtă, cu o gamă largă de produse.

Birourile și depozitul companiei, în incinta Olympian East Bucharest Park

Cheia succesului Eurofit este un principiu fundamental căruia i-am fost loiali încă de la înființare – satisfacția 
clientului final este întotdeauna relevantă și dependentă de relația optimă dintre valoare și preț.

“Succesul nu este niciodată o chestiune de noroc,
este rezultatul muncii consecvente.”

( EUROFIT® și DIY® sunt mărci comerciale înregistrate a Voyatzoglou Systems România S.R.L)

CALITATEA ESTE TRADIȚIA NOASTRĂ.
SUNTEM AICI PENTRU TINE!
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Calitatea EUROFIT
Calitatea înaltă a echipamentelor și soluțiilor pe care le furnizăm este recunoscută și apreciată prin 
feedback-ul pozitiv venit din partea clienților, dar și prin certificatele de calitate și premiile obținute 
la nivel național și internațional, pe care vi le vom prezenta în cele ce urmează:

Serviciile acreditate de certificare și inspecție EQA Hellas sunt imparțiale, obiective și fiabile,                     
asigurând, pe de o parte, satisfacția deplină a cerințelor și așteptărilor companiilor și, pe de altă parte, 
returnarea valorii adăugate a produselor și serviciilor prin consolidarea competitivității lor, atât pe 
piața internă, cât și pe cea internațională.

(Servicii acreditate de inspecție și control, de înaltă calitate, în companii și organizații atât din sectorul 
privat, cât și din cel public și din sectorul public mai larg.)

CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Scopul principal al certificatului, care coincide cu directivele UE, este de a promova companiile mici și 
mijlocii de succes, afacerile sigure, bunele practici comerciale și creșterea transparenței pieței. În 
plus, va ajuta clienții și partenerii de afaceri să reducă riscurile financiare și de altă natură atunci când 
încheie acorduri de afaceri.

(Emitent și furnizor de date privind raportul de credit: Coface România)

CERTIFICAREA EXCELENT SME (IMM) ROMÂNIA

Sistem de management al calității Sistem de management de mediu

Asigurăm calitatea echipamentelor și a 
soluțiilor oferite, prin respectarea 
cu strictețe a procedurilor 

Livrăm la timp, respectând procedurile
cu strictețe

Asigurăm un preț foarte competitiv, datorită
respectării cu strictețe a procedurilor

Respectăm și îngrijim natura

Ne asigurăm că toți colaboratorii 
noștri respectă normele de 
protecție ale mediului 
înconjurător 
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Certificatul permite partenerilor de afaceri locali și internaționali 
să verifice existența companiei, adresa web corectă și, cel mai 
important, bonitatea.
Baza certificării este un raport de credit și monitorizarea zilnică 
de la COFACE România. În același timp, tehnologia site-ului 
SafeSigned™ împiedică utilizarea și copierea sigiliului de 
calitate „Excelent SME România” pe orice alt site web.
Prin instalarea și utilizarea certificatului Excelent SME, partenerii 
potențiali și existenți pot face diferența între companiile de 
succes și cele cu mai puțin succes din lumea cibernetică.

Certificate de membru al Camerei de Comert și Industrie a Municipiului
București (CCIB) si al Camerei de Comerț Bilaterale Eleno-Română 

Comercializăm produse și servicii certificate:

Premii 

 
 

Coface Romania confirma ca aceasta companie indeplineste criteriile necesare pentru certificare si ca i-a fost acordat certificatul
Excellent SME. Acesta a fost emis in baza unui raport de credit realizat de Coface Romania si implica monitorizarea permanenta a

evolutiei companiei certificate in vederea pastrarii statutului de membru al comunitatii Excellent SME

Coface Romania confirms that the below stated company satisfies the criteria for Certification, being awarded with the Excellent SME
certificate. The certificate was granted based on a credit report generated by Coface Romania and involves a constant monitoring of the

company’s evolution to maintain the Excellent SME community membership.

PROUDLY PRESENTED TO

VOYATZOGLOU SYSTEMS
ROMANIA SRL

Vasile Lascar 151, 020496 Bucuresti Sector 2,
Romania

Thank you for being excellent!

Certificatul a fost emis la data de June 20, 2013 , iar ultima reinnoire a avut loc la Aug. 10,
2021 . Valabilitatea certificatului poate inceta la orice moment in cazul in care compania nu mai
indeplineste criteriile de acordare. Va rugam utilizati codul QR din partea dreapta pentru
verificarea valabilitatii curente.

This certificate was issued on June 20, 2013 and extended on Aug. 10, 2021 . The validity of
the certificate can be terminated at any time if the holder doesn't meet the criteria. Please use
the QR code on the right to verify the current validity.
Informatiile care stau la baza Certificatului Excellent SME Romania sunt obtinute de Coface Romania Credit Management Services S.R.L.
(Coface) din surse considerate a fi de incredere. Aceste surse nu sunt insa administrate de Coface si ca atare entitatea nu detine controlul
asupra calitatii acestor informatii si nu poate garanta corectitudinea lor. Coface nu poate fi considerata raspunzatoare pentru niciun fel de
consecinte, pagube sau pierderi directe sau indirecte rezultand din utilizarea acestui certificat sau actiuni efectuate in legatura cu acesta. 
 
The information incorporated in Excellent SME Romania certificate is obtained by Coface Romania Credit Management Services S.R.L.
(Coface) from sources considered to be reliable but not controlled by Coface, therefore it cannot guarantee their accuracy. Coface cannot be
considered responsible for any direct or consequential losses arising from the use of this certificate or any other actions undertaken with
regards to it.

Membru CAMERA DE COMERȚ BILATERALĂ
ELENO-ROMÂNĂ

Q U A L I T Y
MADE IN GERMANY

Q U A L I T Y
MADE IN ITALY

EN 1090-1:2009/A1:2011
Factory production control

:

Premiul de aur în categoria:
Eficiență și productivitate
în logistică

Premiul de bronz în categoria:
Inovație în depozitare

pentru construcția unui sistem 
automat de depozitare a

paleților AS-RS (cu macarale stivuitoare), pentru 
noul depozit al grupului Chipita din Slovacia.

pentru proiectul realizat la A&G PAPER
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O parte din clienții EUROFIT

*Referințele clienților noștri
sunt disponibile la cerere.

Un număr de peste 8200 de clienți 
au apelat la Voyatzoglou Systems 
România pentru realizarea a 
peste 33000 de proiecte;

Un număr de peste 350 de 
proiecte le-am realizat în 
străinătate în ultimii 5 ani; 

95% din clienții noștri sunt clienți 
fideli care aleg să repete comanda 
cel puțin o dată la 6 luni;

53 din “Top 100 companii din 
România” sunt clienții noștri.

Apelați la experții noștri
pentru găsirea celei mai bune soluții

pentru afacerea dvs.!



Email: vanzare@eurofit.ro • Telefon: +40 212 563 939 • www.eurofit.ro

Email: laura.t@eurofit.ro • Telefon: +40 720 023 622 • www.eurofit.ro

35.500
POZIȚII DE PALEȚI
VÂNDUTE ÎN 2020

72.200
POZIȚII DE PALEȚI
VÂNDUTE ÎN 2021

3.890m²

DE MEZANIN
CONSTRUIȚI ÎN 2020

4.470m²

DE MEZANIN
CONSTRUIȚI ÎN 2021

70 Km

DE RAFTURI PENTRU
DEPOZITARE UȘOARĂ
CONSTRUIȚI ÎN 2020

126 Km

DE RAFTURI PENTRU
DEPOZITARE UȘOARĂ
CONSTRUIȚI ÎN 2021

12.000
POZIȚII DE PALEȚI

ÎN STOC

2.600m² 

DE MEZANIN
ÎN STOC

23 Km

DE RAFTURI PENTRU
DEPOZITARE UȘOARĂ,

ÎN STOC

VĂ LIVRĂM PRODUSELE IMEDIAT, LA CEL MAI BUN COST POSIBIL

8.200 DE CLIENȚI
MULȚUMIȚIPESTE

FURNIZORUL
CALITĂȚII

CUMPĂRAȚI DIN STOC
PERMANENT!

LIVRARE RAPIDĂ!

EUROFIT livrează soluții integrate pentru 
depozitare, echipamente pentru logistică 
și servicii de cea mai înaltă calitate, în cel 
mai bun timp posibil. 
Suntem partenerul dumneavoastră în 
utilarea oricărui tip de depozit sau magazin.
Experiența noastră de peste 20 de ani 
vă asigură că orice echipament proiectat 
și implementat de noi are o durată foarte 
lungă de viață, nefiind nevoie 
de mentenanță periodică. 
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www.eurofit.ro

Salvează-mă în telefon.

Olympian East Bucharest - Șos. Olteniței nr. 249 B Bis. Popești-Leordeni - 077160

Tel.: +40 212 563 939, +40 212 528 077

Mobil: +40 723 876 348 (072EUROFIT)
E-mail: vanzare@eurofit.ro
https://eurofit.ro
https://mobilier-farmacie.ro
https://raft-depozit.ro
https://mobilier-magazin.ro
https://facebook.com/eurofit.ro
eurofit.ro

GREECE | ATHENS (HEAD OFFICE)

12th km. national road Athens - Lamia, Metamorfosi

Tel.: +30 210 28 88 645

E-mail: customer3.ath@voyatzoglou.gr
https://voyatzoglou.gr

https://facebook.com/voyatzoglou.gr

GREECE | THESSALONIKI

26th Octovriou 35

Tel.: +30 231 05 69 700

E-mail: customer3.the@voyatzoglou.gr
https://voyatzoglou.gr

https://facebook.com/voyatzoglou.gr

+40 723 876 348

https://linkedin.com/company/eurofit-voyatzoglou-systems-romania
https://youtube.com/channel/UCVm4fb64G8eqA8zwPgSUiBw

VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA S.R.L.
ROMANIA | BUCHAREST


