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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κυρίες, Κύριοι,
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης (γνωστός ευρύτερα ως ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. με
έδρα την Θεσσαλονίκη, www.paskedi.gr , αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες του, οργάνωσε ένα Τμήμα
εξειδικευμένο σε τουριστικά θέματα με τον τίτλο CONSUMERS’ EUROPEAN INTERNET CLUB (C.E.I.C.).
Το τμήμα αυτό πρωτο-εμφανίζεται στην υπάρχουσα ιστοσελίδα (www.paskedi.gr) όμως πολύ σύντομα μέσα
στο α’ εξάμηνο του 2006 θα διαθέτει την αποκλειστική του παρουσία στο διαδίκτυο με ιστοσελίδα του C.E.I.C.
και όχι μόνον στα Ελληνικά.
ΔΕΙΓΜΑ:

NEWS LETTER TOY C.E.I.C. - ΝΥΜΦΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ... 17/1/06

Στην τουριστική ιστοσελίδα του C.E.I.C. θα παρουσιάζεται η Ελλάδα ανα Δήμο στα πλαίσια του κάθε νομού
και οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκέπτονται χιλιάδες τουριστικούς, ιστορικούς, νησιωτικούς, ηπειρωτικούς,
παραλίμνιους, παραποτάμιους, ορεινούς, πεδινούς, παραθαλάσσιους προορισμούς, ως επίσης μοναστήρια,
υδροβιότοπους, σημεία αγροτουρισμού, αθλητικού τουρισμού, χιονοδρομικά κέντρα κλπ
ΔΕΙΓΜΑ:

ΧΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

Η οργάνωση αυτή που σταδιακά θα επεκταθεί σε πολύγλωσση παρουσία στο INTERNET, αποσκοπεί στην
προβολή τόσο της Ελλάδας, όσο και των γνωστών και άγνωστων περιοχών της χώρας μας, έτσι ώστε μια
μεγάλη ομάδα ξένων τουριστικών πρακτόρων που συνδέεται με το CONSUMERS’ EUROPEAN INTERNET CLUB
να μπορεί να εμπλουτίσει τα προγράμματα ταξιδιών που προσφέρουν στο κοινό της χώρας τους με μεγαλύτερη
ποικιλία προορισμών και εσωτερικών (εντός Ελλάδας) εκδρομών.
ΔΕΙΓΜΑ:

NEWS LETTER ΤΟΥ C.E.I.C. - ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ - ΑΡΙΔΑΙΑ... 15/1/06

Περισσότερα από 6.000 γραφεία ταξιδιών και περισσότεροι από 9.000.000 υποψήφιοι επισκέπτες στην χώρα
μας από 55 χώρες θα μπορούν να σχεδιάσουν το ταξίδι τους μέσω των πληροφοριών που θα βρίσκουν στην
ιστοσελίδα του C.E.I.C. (CONSUMERS’ EUROPEAN INTERNET CLUB). Το ίδιο όμως θα μπορούν να κάνουν και οι
Έλληνες τουριστικοί πράκτορες και ταξιδιώτες επιλέγοντας τα ταξίδια τους μέσα από την ιστοσελίδα αυτή, στην
Ελληνική γλώσσα.
ΔΕΙΓΜΑ:

C.E.I.C. - ΟΘΩΝΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Τα πρώτα βήματα γίνονται μέσα στην ιστοσελίδα www.paskedi.gr όπου τίθενται οι βάσεις της
προβλεπόμενης κύριας ιστοσελίδας του C.E.I.C. Καλούνται όλοι οι Δήμοι της χώρας να μας στείλουν υλικό
σχετικό με την περιοχή τους κατ’ αρχήν στα ελληνικά, και όσοι Δήμοι διαθέτουν ξενόγλωσσο υλικό να μας το
παρέχουν, μαζί με φωτογραφίες, ώστε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή παρουσίαση τόσο σε Έλληνες όσο και
σε ξένους επισκέπτες.
Τα στοιχεία που πρέπει να απαρτίζουν την παρουσία ενός Δήμου στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και στην
συνέχεια του C.E.I.C. είναι:
Γενικά Περιφέρεια, Νομός, Πληθυσμός, Εκταση, Δημοτικά Διαμερίσματα, Ονοματεπώνυμο Δημάρχου,
Διεύθυνση-Εδρα, Σύνορα, Τηλέφωνα, fax, e-mail, web site, ΧΑΡΤΗΣ
Χαιρετισμός Δημάρχου (με φωτο).
Κωμοπόλεις - Χωριά (με φωτο αν υπάρχουν)
Ιστορία (με φωτο)
Μνημεία (με φωτο)
Εκκλησίες - Μοναστήρια (με φωτο)
Αρχαιολογικοί Χώροι (με φωτο)
Ποτάμια - Λίμνες - Φαράγγια (με φωτο)
Βουνά - Δάση (με φωτο)
Χιονοδρομικά Κέντρα (με φωτο)
Παραλίες (με φωτο)
Χλωρίδα - Πανίδα (με φωτο)
Γνωστές και Αγνωστες Ομορφιές (με φωτο)
Πολιτισμός – θέατρα (με φωτο)
Παράδοση (με φωτο) Γλώσσα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήθη και έθιμα, Πανηγύρια.
Τοπική οικονομία (με φωτο)
Τοπικά προϊόντα (με φωτο)
Τοπικές Συνταγές (με φωτο)
Σημαντικές Προσωπικότητες (με φωτο)
Μορφές Τουρισμού (με φωτο) Θρησκευτικός, Αγροτουρισμός, Αθλητικός, Εναλλακτικός, Συνεδριακός,
Χειμερινός κλπ
Πρώτη φορά κοντά μας; (Προτάσεις διαδρομών για όσους έρχονται για πρώτη φορά στον Δήμο σας)

Πώς θα έλθετε στον Δήμο μας και χάρτης
Χρήσιμα τηλέφωνα και διευθύνσεις
Ιατρική Βοήθεια (Νοσοκομεία – Γιατροί – Φαρμακεία)
Οδική Βοήθεια - Συνεργεία αυτοκινήτων - Βενζινάδικα
Φωτο - Αλμπουμ (περιοχές – αξιοθέατα του Δήμου)
Διαμονή (με φωτο) Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Πανσιόν, camping.
Διασκέδαση (με φωτο) Εστιατόρια, Ταβέρνες, Ψαροταβέρνες κλπ όλα του κλάδου.
Αγορά (με φωτο) Ολα τα επαγγέλματα δημιουργώντας λίστα επαγγελματιών.
Θετικά σχόλια επισκεπτών Ελλήνων και ξένων
Σκοπός της παρουσίας του Δήμου στο web site του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και στην συνέχεια του C.E.I.C. πρέπει να
είναι ο πολλαπλασιασμός των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στον Δήμο. Πρέπει να είναι η δυνατότητα των
Ελλήνων και ξένων τουριστικών πρακτόρων, μέσω του συνόλου των πληροφοριών, να πολλαπλασιάσουν τους
λόγους ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα εκδρομών και παράλληλα της παραμονής μας στον Δήμο για
περισσότερες ημέρες. Έτσι θα πολλαπλασιαστούν και τα επενδυόμενα στην περιοχή κεφάλαια και τα κέρδη των
επαγγελματιών που ήδη λειτουργούν. Κατ’ επέκταση θα ενδυναμωθεί η οικονομία του Δήμου, τόσο των
επαγγελματιών όσο και του Δημοτικού Ταμείου.
ΔΕΙΓΜΑ:

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ ΕΥΒΟΙΑΣ - 27/12/2005

Η ιστοσελίδα του C.E.I.C. θα υποστηρίζεται από τις 1000 και πλέον ιστοσελίδες συνεργατών ανα την Ελλάδα,
ως και από δυο ιστοσελίδες μεγάλης επισκεψιμότητας του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., την ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα, όσο
και την ιστοσελίδα της Μόνιμης Διαδικτυακής Έκθεσης ‘ΠΑΡΘΕΝΩΝ’, σε συνδυασμό με τα περιοδικά του
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και μας μας εκδηλώσεις που θα οργανώνει κατά την διάρκεια του έτους.
Δεν πρέπει να λείπει κανένας Δήμος από την ιστοσελίδα του C.E.I.C. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην
δόμηση μιας απόλυτα ικανοποιητικής παρουσίασης του Δήμου μας σε 450.000.000 Ευρωπαίων και όχι μόνον.
Παράλληλα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι εάν υπάρχει ενδιαφερόμενος χορηγός ή ομάδα χορηγών από τον
Δήμο σας (ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες, εστιάτορες, καταστηματάρχες, επιχειρήσεις κλπ), τότε η
παρουσία μας μπορεί να τύχει ακόμη μεγαλύτερης εμβέλειας ώστε να παρουσιαστεί η μέγιστη δυνατή επιτυχία.
Σε περίπτωση που χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνήστε στο 801 11 24 24 24 (μια αστική
μονάδα χρέωσης) ώρες 9.00 – 15.00 ή στο e-mail: paskedihellas2004@yahoo.gr ή ceic_reporters@yahoo.gr .

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
‘ECOFILTER SYSTEMS NTERNATIONAL’
http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=28
‘ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ’
http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=29
ARK TOP SYSTEMS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟ-ΚΛΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ
http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=30

