ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

10 + 1 λόγοι
Πάρτε θέση
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Προώθηση
Ανάπτυξη
Ενημέρωση
Προδιαγραφές
Υπηρεσίες
Σύμβουλοι
Σεμινάρια

Γιατί εδώ
είναι η θέση σας!

Προβολή
Όραμα
Ποιότητα CE
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Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» είναι μη κερδοσκοπικός Σύνδεσμος,
ανοιχτός σε οποιαδήποτε επιχείρηση μικρή
ή μεγάλη. Στόχος του να συμβάλει στην
ανάπτυξη της ποιότητας του ελληνικού
κουφώματος αλουμινίου.
Είναι μέλος της FAECF (Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατασκευαστών Κουφωμάτων). Η ιδέα
ίδρυσής του προήλθε από την επιτακτική
ανάγκη της ένωσης των Ελλήνων Κατασκευαστών σε όποιο σημείο της Ελλάδας
κι αν βρίσκονται. Είναι συνεχής η προσπάθεια για Πανελλαδική δικτύωση με ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ, για την ανταλλαγή απόψεων
και την προώθηση της ποιοτικής εξέλιξης
του κλάδου. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων
Κατασκευαστών Αλουμινίου απαρτίζεται
από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που τις
ενώνουν υψηλοί στόχοι και το εντονότατο
ενδιαφέρον συμμετοχής και παρέμβασης
στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην Ελληνική και Διεθνή αγορά. Ο
Σύνδεσμος διοικείται από ενδεκαμελές
Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά
διετία από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης
του Συνδέσμου.
Οι οικονομικοί πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από το δικαίωμα εγγραφής και τις
ετήσιες εισφορές των μελών του.
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Είμαι μέλος του ΣΕΚΑ γιατί:

1.

Είναι ο Σύνδεσμος που ενώνει όλους τους
Έλληνες κατασκευαστές, σε όποιο σημείο της
Ελλάδας κι αν βρίσκονται, και προωθεί την
ανάπτυξη της συναδελφικότητας μεταξύ τους.

2.

Είναι ο Σύνδεσμος που «μετράει»
το μέγεθος μίας επιχείρησης, με βάση
την ποιότητα, και τη θέτει ως βασική
προϋπόθεση επιβίωσής της.
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3.

Είναι ο Σύνδεσμος που

4.

Είναι ο Σύνδεσμος που έχει εξασφαλίσει στα μέλη του
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ασχολείται με τις προδιαγραφές
ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων και συνεργάζεται για
αυτόν τον λόγο με τους αρμόδιους
φορείς της χώρας μας αλλά και
του εξωτερικού.

έναν μεγάλο αριθμό παροχών, που συμβάλλουν στην
ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
• Πιστοποίηση των επιχειρήσεων - μελών του
με το Σήμα Ποιότητας SEKA - Q. SYSTEM.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φοροτεχνικά
και ασφαλιστικά θέματα.
• Δωρεάν πραγματογνωμοσύνη.
• Προγράμματα σπουδών στις κατασκευές αλουμινίου,
μέσω του Ινστιτούτου Κατασκευών Αλουμινίου
(ΙΝ.Κ.ΑΛ.).
• Προβολή στα περιοδικά του κλάδου σε ειδικές τιμές.
• Εργαστήριο δοκιμών για ρολά, παντζούρια, σήτες &
λοιπά εξώφυλλα σε ειδική τιμή για τα μέλη του ΣΕΚΑ.
• Παρεχόμενη υπηρεσία Τεχνικού Ασφαλείας
με χαμηλό κόστος.
• Διεξαγωγή ημερίδων και σεμιναρίων.

5.

Είναι ο Σύνδεσμος
που προωθεί την κοινωνική προσφορά με:
- Την Ίδρυση Σχολής Τεχνιτών Αλουμινίου στο
Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνας.
- Την τεχνική υποστήριξη σε μόνιμη βάση στις
δομές του «Χαμόγελο του Παιδιού».

6.

Είναι ο Σύνδεσμος που μελετά συνεχώς την
αγορά και τα προβλήματα που απασχολούν
τον κλάδο των κατασκευαστών και
συμβουλεύει τα μέλη του.

7.

Είναι ο Σύνδεσμος που ενημερώνει άμεσα και
έγκυρα όλα τα μέλη του και είναι ανοιχτός
στις ανταλλαγές απόψεων.

5

8.

Είναι

ο Σύνδεσμος που εξασφαλίζει την

επιμόρφωση των μελών του με ειδικούς κύκλους
σπουδών στις κατασκευές αλουμινίου, αλλά και
εξειδικευμένα σεμιναριακά προγράμματα για
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μέσω του Ινστιτούτου
Κατασκευών Αλουμινίου (ΙΝ.Κ.ΑΛ.).

9.
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Είναι ο Σύνδεσμος της ενημέρωσης
του τελικού καταναλωτή, με έντυπο υλικό
που διανέμεται παντού.

Είναι ο Σύνδεσμος που μπορεί να βοηθήσει
και να προετοιμάσει τον κατασκευαστή ώστε
να μπορέσει να αποκτήσει τη σήμανση CE και

10.

το πιστοποιητικό SEKA - Q. SYSTEM.

+1

Είναι ο Σύνδεσμος - Σύμβουλος
των Ελλήνων Κατασκευαστών.

Για να πετύχεις τους στόχους σου...
ΣΕΚΑ.
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