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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κύριοι,
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης, από την
πρώτη στιγμή ίδρυσης του, προσπάθησε να προετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον
πεδίο δραστηριοτήτων σε Πανελλαδική κλίμακα.
Σήμερα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ασχολείται με τέσσερις βασικούς
πυλώνες:
- Τους επαγγελματίες του κλάδου Εστίασης και Διασκέδασης που αγγίζουν τις
150.000 επιχειρήσεων,
- Τους εργαζόμενους στον κλάδο που ξεπερνούν τις 600.000,
- Το καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας που ισοδυναμεί με τον συνολικό μας
πληθυσμό, και
- Το σύνολο των τουριστών που επισκέπτεται την Ελλάδα, δηλ. 7 – 10.000.000
τουρίστες.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, οι δυνατότητες παρουσίας του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σε
διάφορους βασικούς κλάδους της Ελληνικής κοινωνικής και επαγγελματικής
δομής, είναι τεράστιες και φυσικά πανελλήνιας εμβέλειας.
Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, για να καλύψει τους τομείς αυτούς χρειάζεται
την αμφίδρομη συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις που θα έχουν διαγνώσει
τις προοπτικές του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και των δυνατοτήτων του.
Στα πλαίσια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ προμηθευτών και κλάδου
σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε, κάθε μήνα να διανέμουμε σε 300 – 500
επιχειρήσεις, μέλη μας, ΔΩΡΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των προμηθευτών, για όσους
φυσικά συμφωνούν.
Οι προσφορές αυτές μπορεί να είναι μόνον προϊόντα, δωροεπιταγές, εκπτωτικά
κουπόνια και σε καμιά περίπτωση χρήματα. Επίσης τα ΔΩΡΑ μπορούν να
διανέμονται και από το δίκτυο των προμηθευτών στα μέλη μας, με δική μας
υπόδειξη.
Η εξόρμηση θα ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη στις 1 Ιουλίου και θα
ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου. Στα μέσα του ιδίου μήνα θα σας γνωστοποιήσουμε
την πόλη του επόμενου μήνα.
Μαζί με τα ΔΩΡΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ σας, θα διανέμονται εάν συμφωνείτε από τους
ανθρώπους του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και PROSPECT της επιχείρησής σας και μετά την
ολοκλήρωση της διανομής, θα σας δίδονται τα στοιχεία των παραληπτών μελών
μας, με τις ευχαριστίες τους, για την πλήρη διαφάνεια της αμοιβαίας προσπάθειάς
μας.
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