Μακάρι να μπορούσα να γράψω, αυτά που θέλω να σου πω για τη ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ.

ΙΔΡΥΟΝΤΑΣ (για λογαριασμό της Επιχείρησής σας) επίσημη «ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ»
του Καταστήματός σας, συμβάλλουμε καθοριστικά στην αύξηση του πελατολογίου
σας, πριμοδοτώντας σας ταυτόχρονα και με την ‘παράπλευρη ωφέλεια’
εξοικονόμησης θέσεων εργασίας (με απαλλαγή πληρωμής αντίστοιχων
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, εννοείται) μέσω της εκ μέρους μας καινοτόμου
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ του FAN CLUB του Καταστήματός σας!
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (με τη συνεργασία της εξειδικευμένης Εταιρίας Συμβούλων
Marketing & Ανθρωπίνων Πόρων "ROSSLYN P.C.C.") σας εξασφαλίζει τα μεταφραζόμενα σε σεβαστά χρηματικά ποσά - οφέλη, που μνημονεύουμε
επιγραμματικά αμέσως πιο πάνω .
Αφ’ ενός, δεν συνεπάγονται μόνο αύξηση του πελατολογίου σας οι πιο πάνω
ΔΥΣΕΥΡΕΤΕΣ υπηρεσίες μας, αλλά επιπρόσθετα και τόνωση της ανά θαμώνα
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ που έχει διαπιστωθεί ότι συνεργούν οι εν λόγω επαγγελματικές
εξυπηρετήσεις μας προς Επιχειρήσεις σαν τη δική σας .
Αφ’ ετέρου δε, εκτός της αμέσως πιο πάνω αύξησης εσόδων του Καταστήματός σας,
επιτυγχάνουμε εγγυημένα τη ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ σας (κατά κύριο λόγο,
μισθοδοσίας & υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων),
μέσω του καινοτόμου συστήματος «εκ περιτροπής υπηρεσίας μέλους» που
εφαρμόζει – πρώτη στην Ελλάδα – η ‘ROSSLYN P.C.C.’ !

Μάλιστα, τα προαναφερόμενα (με συνοπτικό τρόπο) οφέλη που σας εξασφαλίζει η
Εταιρία μας είναι ορατά και ‘εισπράξιμα’ εκ μέρους σας ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ
ΜΗΝΑ συνεργασίας με την Επιχείρησή σας.
Όσον αφορά το συνολικό κόστος ίδρυσης - οργάνωσης & λειτουργίας επίσημης
ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΩΝ του Καταστήματός σας, αυτό είναι ΚΑΙ ιδιαίτερα προσιτό για
οποιοδήποτε Κατάστημα με υπαλληλικό προσωπικό, αλλά ΚΑΙ άμεσα αποσβέσιμο
με την ΠΡΩΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ εξοικονόμηση εξόδων που θα πετύχετε, χάρη στις
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ υπηρεσίες μας.
Σταματήστε, λοιπόν, ΑΜΕΣΑ την οικονομική αιμορραγία της Επιχείρησής σας,
επικοινωνώντας ΕΓΚΑΙΡΑ μαζί μας (στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας),
προκειμένου να έχετε δωρεάν μια ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ πληροφόρηση σχετικά με
όλα τα παραπάνω, με δυνατότητα εκ μέρους μας για άμεση έναρξη εξυπηρέτησής σας
μέσω λειτουργίας επίσημης «Λέσχης Φίλων» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ Κατάστημα !

Σύμβουλοι Marketing & Ανθρωπίνων Πόρων
Στοιχεία επικοινωνίας :
e-mail : hr.rosslyn@yahoo.gr
Tel / fax : 210-5240.265 , 690 /623-8661

