Η ίδρυση στο κατάστημά σας Λέσχης Καπνιστών
ως νόμιμη λύση στο πρόβλημα της ΚΑΠΝΟΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ και
ως αποτελεσματική εφαρμογή marketing για προσέλκυση ΝΕΑΣ
ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

Αγαπητέ συνάδελφε / συναδέλφισα ,
Μπορεί ο Νόμος – για την ολική απαγόρευση του
καπνίσματος στα καταστήματα καφεστίασης κλπ. επαγγελματικούς χώρους – να
μην εφαρμόζεται με την ίδια αυστηρότητα ( όπως συνέβαινε κατά το αρχικό
διάστημα της ισχύος του, αλλά και το χειμώνα που μας πέρασε ), μπορεί όσο ο
καιρός καλυτερεύει να βγάζουμε τραπεζάκια έξω, απομονώνοντας τον εσωτερικό
μας χώρο, όπου υπάρχει και το πρόβλημα, πλην όμως κάθε σοβαρή επιχείρηση
οφείλει πλέον περισσότερο να προφυλάσσει τους πελάτες της από ενδεχόμενους
κινδύνους - όπως αυτός της επιβολής εις βάρος τους προστίμων «καπνίζοντος
εντός καταστήματος» . Προφανώς , ένας τέτοιος κίνδυνος είναι δυνατό να
προκύψει ανά πάσα στιγμή – τυχαία ή μη ( από έκτακτους ελέγχους , καταγγελίες
κ.α. ) . Που , φυσικά , σε τέτοιες περιπτώσεις , αυτό θα προκαλεί κάθε φορά
μεγάλες διαρροές της πελατείας σας . Σκεφτείτε το σενάριο, πελάτης σας, που
συνελήφθη να καπνίζει, να μην έχει μαζί του την ταυτότητα και πηγαίνοντας για
εξακρίβωση στοιχείων στην Ασφάλεια, να βρεθούν κατά τον σίγουρο έλεγχο του
Σέγκεν καταδίκες από τυχαίες οφειλές στο Δημόσιο (καθόλου απίθανο σενάριο την
εποχή που ζούμε) και όχι μόνο με αποτέλεσμα να μπει φυλακή.
Εν σχέσει με τον πιο πάνω σοβαρό επαγγελματικό κίνδυνοπρόβλημα , το ΝΟΜΙΚΟ τμήμα μας έχει ήδη τεκμηριώσει νόμιμη λύση που είναι
αποτελεσματικά εφαρμόσιμη και στην πράξη . Με λίγα λόγια , αυτό επιτυγχάνεται
μέσω της αναγνώρισης στο κατάστημά σας ‘ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ’ , η οποία
ιδρύεται ( με δική μας φροντίδα για λογαριασμό κάθε μιας επιχείρησης που
αναλαμβάνουμε επ’ αυτού ) με επίσημη διαδικασία που εγγυάται την
αποτελεσματικότητα της εν λόγω νομικής κατοχύρωσης .
Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό , ότι η απαιτούμενη εν προκειμένω
διαδικασία δεν προϋποθέτει κάποια τροποποίηση της υπάρχουσας στην
επιχείρησή σας νομικής κατάστασης – όπως της άδειας λειτουργίας της κλπ.
Επίσης , για την ολοκλήρωσή της χρειάζονται λίγες μόνο μέρες , εσείς δε ορίζετε
και την επιθυμητή εκ μέρους σας διάρκεια που θα ισχύει στο κατάστημά σας το εν
λόγω νομικό καθεστώς .

Έτσι , θα δικαιούστε – από την πρώτη κιόλας μέρα ίδρυσης της
δικής σας Λ.Κ. – να επωφελείστε από την υπόψη κάλυψη που σας εξασφαλίζουν
οι ΝΟΜΙΚΟΙ μας ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, μπορώντας μάλιστα να έχετε σημειωμένη στην
είσοδο του καταστήματός σας τη δυνατότητα των εισερχόμενων για ελεύθερο
κάπνισμα . Για παράδειγμα , κάτω από τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησής σας και
τη νομική επισημείωση «Λέσχη Καπνιστών» , μπορείτε να τονίζετε – ως
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα - ‘ εδώ καπνίζουμε και με το Νόμο ! ‘ ή οποιαδήποτε
άλλη σχετική φράση της αρεσκείας σας.
Επιπροσθέτως σας παρέχουμε ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ παροχής
ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ από το Νομικό μας τμήμα, υπηρεσίες σε τυχόν προβλήματα, που
για οποιοδήποτε λόγο προκύψουν και αφορούν τη Λέσχη.
Οφείλουμε επίσης να σας ενημερώσουμε, πως όσοι προνοήσουν και
δημιουργήσουν τη Λέσχη Καπνιστών από Μάϊο έως και Σεπτέμβριο, θα έχουν ένα
τεράστιο προβάδισμα να συμπεριληφθούν στις τροποποιήσεις που αναμένονται
στον Αντικαπνιστικό Νόμο, έναντι άλλων συναδέλφων που θα το επιχειρήσουν από
Σεπτέμβριο και μετά.. Μην εφησυχάζετε λοιπόν γιατί οι μήνες περνούν σα
….νεράκι.
Τι απαιτούνται:
1) 2 ιδρυτικά μέλη, φωτοτυπίες ταυτοτήτων και σε ΚΕΠ το γνήσιο υπογραφής.
2) Φωτοτυπία άδειας λειτουργίας.
3) Φωτοτυπία κάτοψης χώρου.
Οι Λέσχες αφορούν μόνο καταστήματα που δεν έχουν για κοινό τους ανήλικους.
Καταστήματα που έχουν για κοινό τους ανήλικους, για να δημιουργήσουν Λέσχη,
θα πρέπει να έχουν ξεχωριστή αίθουσα ή πατάρι ή να λειτουργούν τη Λέσχη από
κάποια ώρα και μετά που δεν θα εισέρχονται ανήλικοι.
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