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Επωφεληθείτε την προβολή σας, μέσω του Portal του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

 
Αγαπητοί Προμηθευτές του Κλάδου Εστίασης,  

Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης) μετράει πλέον 11 

χρόνια λειτουργίας και ιδρύθηκε με σκοπό να βρίσκεται στο πλευρό των  επαγγελματιών που ασχο-

λούνται με τον κλάδο της εστίασης και διασκέδασης, έχοντας ως στόχο να προσφέρει λύσεις στα κα-

θημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Υπηρετώντας με συνέπεια και 

αφοσίωση αυτό το σκοπό, έχουμε φτάσει σήμερα να αριθμούμε πάνω από 26.000 μέλη, σε πανελ-

λήνιο επίπεδο, με τον αριθμό αυτό να είναι ολοένα αυξανόμενος.  

Για την ενίσχυση της προσπάθειάς μας αυτής, αποφασίσαμε τη δημιουργία ενός Portal Β2Β (Business 

to Business) το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το κεντρικό web site του  ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ, 

www.paskedi.gr, αλλά και με όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( Face Book και Twitter ) στα οποία 

έχουμε ενεργή παρουσία, καθημερινά. Σκοπός αυτού του Portal είναι να δώσει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης να μπορούν, με ένα απλό κλικ στο “Portal by Paskedi”,  να 

έχουν άμεση πρόσβαση σε προμηθευτές του κλάδου τους, να ενημερώνονται απευθείας για τα προϊ-

όντα και τα πακέτα προσφορών τους και γενικά να έρχονται σε επαφή με νέους επαγγελματίες που 

στη συνέχεια θα μπορούν να συνεργαστούν.  

Εσείς λοιπόν, που σαν επαγγελματίες ασχολείστε με τον κλάδο της εστίασης και της διασκέδασης, 

έχετε τη δυνατότητα (μέσω του “Portal by Paskedi”) να καταχωρηθείτε στους καταλόγους των προ-

μηθευτών και να επωφεληθείτε για συνεργασίες με νέους πελάτες. Αποκτάτε, έτσι, το μεγάλο 

πλεονέκτημα να γίνετε περισσότερο γνωστοί σε ένα ευρύ κοινό (πάνω από 100.000 σε όλη την Ελλάδα) 

που απασχολείται αποκλειστικά στον κλάδο της εστίασης και της διασκέδασης. Επιπλέον, πέρα από 

την καταχώρηση της επιχείρησής σας στους καταλόγους των προμηθευτών μας, μπορείτε να 

διαφημιστείτε στην κεντρική σελίδα του Portal ή του website του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., επωφελούμενοι από τα 

διάφορα πακέτα προβολής που διαθέτουμε στον πλήρη ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ.  

Σας ενημερώνουμε πως η απλή καταχώρηση στους καταλόγους (λογότυπο, χάρτης GOOGLE, πλήρη 

στοιχεία επιχείρησης) κοστίζει 200 Ευρώ/έτος (εμφανίζεται σε 1 κατηγορία) και η πλήρης καταχώρηση 

(λογότυπο, χάρτης GOOGLE, τιμοκατάλογος της επιχείρησης σε αρχείο pdf, ιστορικό επιχείρησης και 

5 φωτογραφίες (εμφανίζεται σε περισσότερες κατηγορίες) κοστίζει 400 Ευρώ/έτος. 

* Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να μπείτε στο www.paskedi.org. 

 
Θεσσαλονίκη, 4/2/2015 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ηλίας Καλιώρας 
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