Ενημέρωση ΜΕΛΩΝ ΠΑΣΚΕΔΙ Θεσσαλονίκης για τις 100.000 φοιτητές
με το ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
από Ilias Kalioras, Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010 στις 2:34 μ.μ. ·
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Στενοί φίλοι
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
Δείτε όλες τις λίστες...
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Επιστροφή
Δημόσια

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η οικονομική κρίση, δυστυχώς όπως αναμενόταν, χτύπησε τον κλάδο μας. Εκατοντάδες
επιχειρήσεις κλείνουν καθημερινά. Ειδικά τις καθημερινές αντικρίζεις παντού άδεια
μαγαζιά κι αυτά που ψευτοδουλεύουν έχουν πολύ χαμηλούς τζίρους, γιατί πλέον δεν
υπάρχουν επαναλαμβανόμενες παραγγελίες. Η κρίση χτύπησε και τα νοικοκυριά. Οι
πελάτες μας πλέον μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και μεγάλη ευθύνη φέρουν γι’ αυτό
τα Μ.Μ.Ε. που βομβαρδίζουν συνέχεια με ειδήσεις που καταρρακώνουν το ηθικό τους. Οι
πολίτες και πελάτες μας, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να ψωνίζουν τα πλέον
απαραίτητα για την διαβίωσή τους και η διασκέδαση έπεσε δυστυχώς σε δεύτερη, ακόμη
και σε τρίτη μοίρα. Αυτός ο κόσμος πρέπει να βγει και πάλι έξω, να μπει στα μαγαζιά μας,
να αλλάξει και η ψυχολογία τους και η ψυχολογία μας, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται
θυσίες και έξυπνες ενέργειες. Δεν φθάνει πλέον σήμερα να διαφημίζουμε το καλό φαγητό
και το άψογο service, γιατί αυτά θεωρούνται δεδομένα. Ο κόσμος για να βγει και πάλι
έξω χρειάζεται ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ. Ο ΠΑΣΚΕΔΙ αυτό το μελετά εδώ και μήνες και
σας ενημερώνει για τα εξής:
Με κοινή συνεργασία ΠΑΣΚΕΔΙ και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως θα
ενημερωθήκατε τις τελευταίες ημέρες από ραδιόφωνα (Ράδιο Θεσσαλονίκη, Fm 100
Flash), εφημερίδες (ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ESPRESSO,) και
τηλεόραση( ΣΚΑΪ, ΝΕΤ, ALTER, EUROPE ONE, ANT1, ALPHA), θα εκδοθούν ειδικά
εκπτωτικά Δελτία σε 95.000 φοιτητές, σε 2.800 υποψήφιους Διδάκτορες, σε 4.300
Μεταπτυχιακούς και σε 1.000 άτομα επιστημονικό προσωπικό του Α.Π.Θ. Τα ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ
ΔΕΛΤΙΑ θα είναι κίτρινου χρώματος, στην μπροστινή όψη θα έχουν την φωτογραφία του
δικαιούχου, τα πλήρη στοιχεία του, τα λογότυπα του Α.Π.Θ. , του ΠΑΣΚΕΔΙ και στην
πίσω όψη τις περιοχές με τις ανάλογες εκπτώσεις, που θα ισχύουν κάθε μέρα, εκτός
Παρασκευής – Σαββάτου – Κυριακής – Επίσημων αργιών – 15 Ημερών αργίας Πάσχα – 15
Ημερών αργίας Χριστουγέννων και καθ’ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου που τα
Πανεπιστήμια είναι κλειστά. Οι ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ανά περιοχή θα είναι οι εξής: α) Καταστήματα
κέντρου πόλης Θεσσαλονίκης (περιοχή που περικλείει το τετράγωνο Αγγελάκη – Αγίου
Δημητρίου – Λαγκαδά – 26ης Οκτωβρίου Βαρδάρι – Λεωφόρος Νίκης) 20% ΕΚΠΤΩΣΗ επί
του Τιμοκαταλόγου, β) Καταστήματα Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Περιοχή Άνω πόλης –
Τούμπας – από Ευζώνων - Καλαμαριά έως Περαία) 25% ΕΚΠΤΩΣΗ επί του
Τιμοκαταλόγου, γ) Καταστήματα Δυτικής Θεσσαλονίκης (Συκιές- Νεάπολη – Πολίχνη –

Σταυρούπολη – Ευκαρπία – Ωραιόκαστρο – Αμπελόκηποι – Εύοσμος – Μενεμένη Ελευθέριο Κορδελιό - Αγίων Πάντων) 40% ΕΚΠΤΩΣΗ επί του Τιμοκαταλόγου. Στην
Δυτική Θεσσαλονίκη προτείναμε μεγάλο ποσοστό έκπτωσης για να δώσουμε μεγαλύτερο
κίνητρο στους φοιτητές να επισκεφθούν τα μαγαζιά αυτά, επίσης μόνο στην Δυτική
Θεσσαλονίκη τις ημέρες Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή θα υπάρχει ΕΚΠΤΩΣΗ 20%
αντί 40% που είναι τις καθημερινές, έναντι των άλλων περιοχών που δεν θα ισχύει
καθόλου ΕΚΠΤΩΣΗ.
Πάμπολλοι από εσάς ΜΕΛΗ του ΠΑΣΚΕΔΙ σε κατ’ ιδίαν συζήτηση το χαρήκατε και το
αποδεχθήκατε. Άλλοι πάλι θα το μάθετε τώρα από αυτή την επιστολή. Πολλοί ίσως
σκεφτείτε ‘’γιατί να δίνω εκπτώσεις την στιγμή που αυτή τη στιγμή έχω δουλειά’’, μην
ξεχνάτε όμως ότι όλες αυτές οι χιλιάδες ανθρώπων άμεσα θα αρχίσουν να ψάχνουν τα
μαγαζιά που αποδέχθηκαν τις ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και ίσως αυτοί που γεμίζουν
σήμερα τα μαγαζιά σας, να είναι αυτοί που θα ψάχνουν αύριο τους διπλανούς σας ή τους
απέναντί σας που το αποδέχθηκαν και που εσείς ‘’σήμερα’’ δεν γνωρίζετε ποιοι είναι.
Όλες αυτές οι χιλιάδες των φοιτητών, θα είναι και αυριανοί σας πελάτες επιστημόνων, με
τις δικές τους οικογένειες. Θα αποκτήσουν τα μαγαζιά σας ζωή και τζίρους, εξ άλλου
σήμερα δεν είναι κατάλληλη εποχή για υπερκέρδη, αλλά για συντήρηση, μέχρι και πάλι να
ξανάρθουν οι όμορφες και αποδοτικές μέρες. Τι είναι προτιμότερο λοιπόν άδεια μαγαζιά ή
ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ; Να είστε βέβαιοι πως με το που δέχεστε αυτό το μέτρο, θέλει
δεν θέλει θα σας αγκαλιάσει η Πολιτεία και θα είμαστε πολύ κοντά σε οποιαδήποτε
διεκδίκηση.
Υποχρεώσεις κατόχων ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ
Το ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ είναι αυστηρά προσωπικό, ισχύει μόνο για τον κάτοχό του και
επιδεικνύεται πάντα πριν την παραγγελία και κατά την διάρκεια της πληρωμής του
λογαριασμού. Οι κάτοχοι του ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ πρέπει να φέρονται κόσμια στα
μαγαζιά μας και σε περίπτωση παρεκτροπής, ενημερώνετε τον ΠΑΣΚΕΔΙ και του
αφαιρείται το ΔΕΛΤΙΟ. Το ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ισχύει τις ημέρες που αναφέρονται πιο
πάνω και η ημερομηνία λήξης του γι’ αυτή τη σαιζόν είναι η 30 Ιουνίου 2010.
Ο ΠΑΣΚΕΔΙ θα έχει τα πλήρη στοιχεία όλων των χιλιάδων φοιτητών που θα λάβουν τα
ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ και θα είναι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε εκδήλωση θέλετε να
γεμίσετε τους χώρους σας με κόσμο, αρκεί να μας ενημερώνετε 7 εργάσιμες ημέρες πριν.
Σας ενημερώνουμε ότι οι λίστες με τις Διευθύνσεις όλων των οικονομικά τακτοποιημένων
ΜΕΛΩΝ του ΠΑΣΚΕΔΙ δόθηκαν ήδη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Όλες
οι χιλιάδες των φοιτητών από Δευτέρα 22 Μαρτίου, θα ψάχνουν να βρουν τα μαγαζιά
που στην πρόσοψή τους ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ το αυτοκόλλητο ΜΕΛΟΣ ΠΑΣΚΕΔΙ.
Όσοι από εσάς δεν έχετε το αυτοκόλλητο και θέλετε να το προμηθευτείτε, ελάτε ΑΜΕΣΑ
σε επαφή μαζί μας στο τηλ: 2310932420 και 6993 909353 Ηλίας Καλιώρας
Όσοι από τους συναδέλφους δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή μας την προσπάθεια
για οικονομική ανάκαμψη του κλάδου, να το δηλώσουν ΑΜΕΣΑ για να εξαιρεθούν,
ειδάλλως μετά πάροδο 3 ημερών από λήψεως της παρούσης επιστολής θα θεωρούνται
ότι το αποδέχτηκαν.

