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Ποιοι είμαστε
Η Raycap είναι μία βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, 100% ελληνικής ιδιοκτησίας. Ιδρύθηκε το 1987 με έδρα
την Αθήνα και δραστηριοποιείται σε
περισσότερες από 75 χώρες διεθνώς.
Κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια
αγορά, καθώς διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την παραγωγή
προϊόντων και λύσεων με εφαρμογή
στα πιο σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα, σε δίκτυα διανομής ενέργειας,
σπίτια, αεροδρόμια, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα καθώς και
όπου χρειάζεται να προστατευθεί κρίσιμος εξοπλισμός από κεραυνούς και
από υπερτάσεις που δημιουργούνται
από το ηλεκτρικό δίκτυο. Τα προϊόντα
και οι διαδικασίες της Raycap είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων, δηλώνοντας
την προσήλωση της εταιρείας στην
ποιότητα και στην προστασία του
περιβάλλοντος, ενώ τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας σημαντικών
προϊόντων της εταιρείας προστατεύονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Η Raycap διαθέτει 5 υπερσύγχρονες
παραγωγικές μονάδες (σε Δράμα,
Αμερική και Σλοβενία) και εγκαταστάσεις σε Κύπρο, Γερμανία, Ρουμανία και Κίνα. Επίσης, διαθέτει δύο
εργαστήρια Έρευνας & Ανάπτυξης
εκ των οποίων το βασικότερο βρίσκεται στην πόλη της Δράμας.

Το Όραμά μας
Η παροχή καινοτόμων και υψηλού
επιπέδου λύσεων και προϊόντων
τεχνολογίας αιχμής, συνεισφέροντας στη μεγιστοποίηση της απόδοσης, κερδοφορίας και οικονομικής
ευρωστίας των πελατών μας.
Οι Αξίες μας
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε κάθε μέρα στις συναλλαγές με
τους Πελάτες μας, τους Συνεργάτες
μας, την Κοινωνία και το Aνθρώπινο
Δυναμικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις αξίες μας: Καινοτομία,
Εστίαση στον Πελάτη, Ανάπτυξη
ταλέντων, Αριστεία, Ακεραιότητα.
Οι Άνθρωποί μας
Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας
μας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
της επιτυχίας μας. Την ομάδα μας
αποτελούν επαγγελματίες με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση,
που μοιράζονται το ίδιο όραμα, τις
ίδιες αξίες και το ίδιο πάθος για
τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων
που συμβάλλουν στην βέλτιστη ικανοποίηση του πελάτη. Επενδύουμε
στην ανάπτυξη των στελεχών μας
και τους ενθαρρύνουμε να παίρνουν πρωτοβουλίες, να πειραματίζονται, να προτείνουν βελτιώσεις
και να καινοτομούν.

